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قال رئيس  حتالف الفتح هادي العامري 
ــالل واكبار لزعيم  اِنه  يقف موقف اج
التيار الصدري مقتدى الصدر بعد قرارهِ 
ــتقالة نوابه من  ــحاب و بعدَ اس االنسِ
ــداد  البرملان من اجل اِنهاءِ حالةِ االنس
ــي.العامري اكد في كلمة له  السياس
ادة  ــوى اعِ يار امام العراقيني س انه ال خِ
ــع القوى  ــا جمي ــة ، داعي ــة الدول هيب
اِالمنية وكذلك  ــية واالجهزة  السياس
الفصائل الى املشاركة في حفظ االمن 
ــف الفتح  ــة ، رئيسُ حتال ــة الدول وهيب
تتالَ  د تأكيده بان ال اقِ هادي العامري جدّ

ن يراهنُ على  ــيعيا شيعيا واَن كل مَ ش
ن  ذلك فهو واهم … اال اَن العامري حذر مِ
اَن ذهابَ العراق للفوضى يعني خسارة 
ــم احلزب  ــد زعي ــي وقت أك ــع. ف اجلمي
ــتاني في العراق،  ــي الكردس الدميقراط
ــبت، أن  ــس الس ــي، ام ــعود بارزان مس
األزمة السياسية في البالد «عميقة» 
وأشار إلى العمل على حلها.وقال خالل 
ــم اإلعالن عن مجموعة (حركة  مراس
ــتة مجلدات  ــي تقع في س ــارزان) الت ب
ــة تاريخية:  ــى ٢٣٠٠ وثيق ــوي عل وحتت
ــات برملانية  ــراق انتخاب ــرت في الع «ج
ــم  لكنه ــي  املاض األول  ــرين  تش ــي  ف
ــور كما  ــي األم ــمحوا أن متض ــم يس ل

ــاف، أن «العراق  ــي النتائج».وأض تقتض
ــية عميقة، لكننا  يشهد أزمة سياس
ــع: «إذا كانت  ــى حلها».وتاب نعمل عل
ــا إرادة حلل األزمات،  ــداد جادة ولديه بغ
ــاكل،  ــتور هو احلكم حلل املش فالدس
ــير  بالتفس ــول  القب ــن  ميك ال  ــن  لك
ــتور». على صعيد آخر  االنتقائي للدس
قال األمني العام لـ»كتائب اإلمام علي» 
شبل الزيدي، امس السبت، إنه آن األوان 
لرفع شعار «عبور البضائع والصادرات 
ــى العراق».وذكر  ــاه ال ــرور املي مقابل م
ــه «آن األوان  ــدة له، ان ــدي في تغري الزي
ــه،  ــب لوطن ــور مح ــي غي ــكل عراق ل
ــة،  جماهيري ــات  وفعالي ــني  كمواطن

وكنتيجة لضعف السياسة اخلارجية 
ــذ االحتالل  ــات املتعاقبة من للحكوم
ــعب وندافع عن  ــآلن، أن نتكاتف كش ل
مصاحلنا ومستقبل ابنائنا لرفع شعار 
ــادرات مقابل مرور  ــرور البضائع والص م
ــأن خدمي  ــراق». وفي ش ــاه إلى الع املي
ــن املوظفني،  ــي تظاهر عدد م ومعيش
ــط العاصمة بغداد  امس السبت، وس
ــلم الرواتب.وطالب  ــاً على س احتجاج
ــن مناطق مختلفة  ــون قدموا م موظف
ــن بتعديل  ــالح الدي ــن محافظة ص م

سلم الرواتب وصرف اخملصصات.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــكالت  ــدة من مش ــدو أن واح يب
الراهنة  ــية  السياس ــة  العملي
ــوه  الوج ــى  عل ــاد  االعتم ــي  ه
ــي  ف ــتهلكة  املس أو  ــة  القدمي
ــي أو ما يعرف  املشهد السياس
بتدوير الشخصيات التي اثبتت 
ــن أخمص  ــت م ــلها وتورط فش
ــها  ــة رأس ــى هام ــا حت قدميه
ــي  ــي واالداري وه ــاد املال بالفس
حتاول جاهدة العودة من الشباك 
ــاب ..  ــن الب ــت م ــد أن خرج بع
ــكل الالعبني  ــول ل ــا ان نق وبودن
أن  ــية  السياس ــة  العملي ــي  ف
الشعب وصل مرحلة من اليأس 
ــه الى  ــبب حتويل ــاط بس واالحب

ــس إال. وأنه يريد  ــل جتارب لي حق
هذه املرة رؤية اشياء جديدة وفي 
املقدمة من ذلك رئيس وزراء قوي 
ــى أدق رئيس وزراء « قائد»  أو مبعن
ــس « مديرا» ألن القيادة علم  ولي
ــعب يريد  ــة وأن الش ــن وجترب وف
ــكيلة وزارية يرى  ــرة تش هذه امل
ــوا  فيها وزراء عرفوا احملنة وعاش
ــوا بآثام  ــم يتلوث ــا ول تفاصيله
.. وزراء  ــي واالداري  ــاد املال الفس
ــاء واالنتاج  ــى العط ــادرون عل ق
ــعب املبتلى  ــذا الش ــة ه وخدم
أن  دون  ــرّت  م ــنة  س  (١٨) ــذ  من
ــق أي بارقة لألمل  ــوح في األف تل
ــل  ــن يقب ــعب ل ــم، إن الش .. نع
ــدة تلو  ــارب الواح ــرار التج بتك
األخرى فقد اتعبتموه ياساسة 

ــه العاثر  ــوه يندب حظ وجعلتم
ــامل ، مع  ــر الش ــوق للتغيي ويت
ــد بأن  ــأن مصادر تؤك ــارة ب االش
ــث عن  ــيقي يبح ــار التنس االط
ــا خبرة  ــة لديه ــخصية قوي ش
ــادرة على  ــة وأمنية وق اقتصادي
إدارة الدولة ومجابهة التحديات 
ــدي وليس غير ذلك ..  بروح التح
ــعب يطالب القوى  كما أن الش
ــود البالد  ــي تق ــية الت السياس
ــراق على العالم  بأن ينفتح الع
ــه الوطنية  ــاً من مصاحل انطالق
ــن  وليك ــية  األساس ــه  وثوابت
ــعار «مصلحة العراق أوالً»  الش
ــالق ال يخدمنا وال يبني  ألن االنغ
ــة بتقدمي  ــة ومؤمن ــة ناهض دول
اخلدمات األساسية للشعب من 

كافة النواحي .. وهناك حقيقة 
البد من التأكيد عليها وهي البد 
ــرادات املالية  ــتثمار االي ــن اس م
الوفيرة التي حتققت من تصدير 
النفط في األسواق العاملية في 
ظل زيادة سعر برميل النفط الى 
ــن (١٢٠) دوالراً وأن توضع  ــر م أكث
ــأنها  ــة من ش ــط اقتصادي خط
ــة  ــرة املالي ــك الوف ــتثمار تل اس
لتحقيق نتائج ايجابية تنعكس 
ــة  ــر على معيش ــكل مثم بش
البالد  بواقع  ــوض  والنه املواطن 
ــن واألفضل .. فهل  نحو األحس
البالد  الرسالة ياساسة  وصلت 
ــتبقون هذا  والعباد؟ أم أنكم س
ــعب وطبقات واسعة منه  الش

حتت خط الفقر !!؟.
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ــام وزارة املالية / دائرة  ــرت وثيقة حصلت عليها «البينة اجلديدة» قي أظه
ــادر بتاريخ (٢٠٢٢/٦/١٥) الى  ــة بتوجيه االعمام املرقم (١٤٧٠٧) الص املوازن
احملافظات كافة يشير فيه الى احكام املادة (١٥) من قانون الدعم الطارىء 
ــهادات  ــن التعاقد مع حملة ش ــة والتي تتضم ــي والتنمي ــن الغذائ لألم
ــات للعمل في دوائر احملافظة  ــوس والدبلوم ولكافة االختصاص البكالوري
ــع (١٠٠٠)  ــة في اقليم بواق ــات غير املنتظم ــة للمحافظ ــا احمللي واداراته
ــف دينار للمتعاقد  ــهري قدره (٣٠٠) أل ــد لكل محافظة وبراتب ش متعاق
الواحد ملدة ثالث سنوات ألغراض التدريب والتطوير واعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ 
ــدمي االلكتروني عن  ــاب ممن يعنيه األمر التق ــنوات وطلب الكت ملدة (٣) س

طريق رابط سينشر الحقاً.

بغداد /
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نريد رئيس وزراء (حوك) وحكومة قوية تغيـّر هذه الصورة البائسة اُّـ أخرى مشرقة 
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االمني العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط (اوبك) محمد باريكيندو يؤدي مراسم الزيارة ملرقد االمام علي (ع) في النجف االشرف
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ــة للضرائب   ــت الهيئة العام أعلن
ــن)  ــعة ١ ط ــالت (س ــاء العج اعف
املستخدمة لالغراض الزراعية من 

ضريبة الدخل.وذكرت الهيئة ، أنه 
تعفى ضريبة الدخل عن العجالت 
ــتخدمة  املس ــن)  ط  ١ ــعة  (س
لالغراض الزراعية حصرا.واضافت، 

ــدمي الفالح  ــد تق ــي بع ــك يأت ان ذل
ــات الفالحية وكتاب  هوية اجلمعي
ــتخدام العجلة لالغراض  يؤيد اس

الزراعية.
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ــني العام ملنظمة الدول  وصل االم
ــك» محمد  ــدرة للنفط «اوب املص
باريكيندو  الى بغداد للمشاركة 
ــخ اوبك) في  ــاب (تاري ــالق كت باط

ــعب  ــام بقاعة الش ــال يق احتف
ــاركة  االحد مبش ــوم  الي ــداد  ببغ
ــؤولني  ــر النفط وعدد من املس وزي
ــأن  بالش ــني  واملهتم ــوف  والضي
ــاع الطاقة.  وقالت  النفطي وقط

ــالق  ــل اط ــط  ان «حف وزارة النف
ــار االحتفال  ــاب يأتي في اط الكت
بذكرى  مرور ٦٠ عاما على تأسيس 

املنظمة في بغداد».

ــف وزير املالية علي عبد األمير عالوي، عن أن قرار  كش
احملكمة االحتادية العليا اخلاص ببطالن قانون النفط 
والغاز في إقليم كردستان مينع احلكومة املركزية من 
ــة املقبلة كحصة  ــزء من املوازنة العام تخصيص ج
إلقليم كردستان.وذكر عالوي، في تصريح صحفي أن 
ــت فقرات تخصيص ١٢٪  ــابقة تضمن «املوازنات الس
ــرط ارسال أربيل  ــتان، بش من النفقات إلقليم كردس
ــدر من حقول  ــدات النفط املص ــن عائ ــا يعادلها م م
ــي الواقع لم يتم  ــتدركا قوله «لكن ف اإلقليم»، مس
ــتبداله باتفاقات مؤقتة  ــاق، ومت اس ــذ هذا االتف تنفي
ــتان حتويالت  ــني بغداد واربيل، مبوجبها تلقت كردس ب
شهرية شبه منتظمة بقيمة ٢٠٠ مليار دينار عراقي 
(١٣٨ مليون دوالر)، ولكن هذه التحويالت لن تستمر».
وأضاف عالوي ان «وظيفتي هي تنفيذ القانون، وليس 

ــرط  ــي موازنة ٢٠٢١، كان هناك ش ــرق القانون، وف خ
ــتان، إما  واضح يقضي بأن على حكومة إقليم كردس
تسليم صادرات النفط إلى سومو أو تسليم ما يعادله 
ــن االموال، وهو ما لم يحصل، لذلك فإن التحويالت  م
ــتحقات من  ــتان كمس ــم كردس ــة إقلي ــى حكوم إل
املوازنة العامة لم تعد سارية».واشار وزير املالية، إلى 
ــومو أنها لم حتصل على  ــذه املرة، إذا أبلغتنا س أن «ه
ــند قانوني، وأن وزارة النفط لم جتد هيكالً قانونيا  س
لتغطية ملكيتها لذلك النفط، فبالنسبة لنا يعني 
ــتيالء عليه وانتاجه  ــاس ان هذا النفط مت االس باألس
ــن قبل حكومة  ــي) ومت تصديره م ــكل غير قانون (بش
ــكل غير قانوني) وفقا لتفسير  إقليم كردستان (بش
ــتوى  ــا على املس ــي نعتبره ــة، والت ــة االحتادي احملكم

الفيدرالي أعلى سلطة قانونية».

ــتهدف قاعدة زليكان التركية  افاد مصدر امني  باس
ــتهداف  ــة نينوى.وقال املصدر انه مت اس في محافظ

استهداف محيط قاعدة زليكان العسكرية التركية 
ــني، واضاف، انه لم ترد  ــي محافظة نينوى بصاروخ ف

معلومات عن اخلسائر. 

Z!a@ÈuÏ€@fia˚ç
@ãbÃ€a@÷äy@ÔËn‰Ì@Ûnfl
_¡–‰‹€@kybñΩa

ــؤاال محددا  ــابق طرحت «البينة اجلديدة» س في وقت س
لوزيري النفط السابقني «جبار اللعيبي وثامر الغضبان» 
ــد لنهاية مهزلة  ــأن وضع ح ــالل لقائني صحفيني بش خ
حرق الغاز املصاحب للنفط، وكان اجلواب «اننا في العام 
(٢٠٢١) سنقول وداعا لهذه الكارثة التي يخسر بسببها 
ــنويا».. فما الذي حتقق بهذا  ــراق مليارات الدوالرات س الع

اخلصوص؟ إنه سؤال لوجه اهللا فهل من إجابة؟!.

\3^ò@Ú‡nn€a

بغداد /

بغداد /

نينوى /

بغداد /
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2محليات

البصرة / البينة اجلديدة
ــاء التابعة ملوانئ  ــالمة واالطف هرعت فرق الس
ــي  الخماد حريق  ــاح اجلمعة املاض العراق صب
نشب في مصرف املعقل وسط البصرة  .وقال 
ــور املهندس فرحان  ــركة الدكت مدير عام الش
ــريعة من قبل  ــتجابة الس ــي االس الفرطوس
ــة النداءات  ــاء لتلبي ــالمة واألطف ــم الس قس
ــى األرواح واملمتلكات  ــم من احلفاظ عل ميكنه
ــم  ــة .من جانبه بني مدير قس ــة واخلاص العام
السالمة واالطفاء ملوانئ العراق ناجي عبداهللا 
ــمنا  الخماد حريق  ــن هرعت فرق من قس حس
ــرة ومتت  ــط البص ــرف املعقل وس ــب مبص نش
ــوع  ــة دون وق ــرعة فائق ــه بس ــيطرة علي الس
ــى امللفات  ــرية مع احلفاظ عل ــائر بش اي خس

ــتقبل  ــرف .كما اس ــكات املص ــوال وممتل واالم
  Lazord ــفينة ــي الس ــر اجلنوب ــاء ام قص مين
ــة ( ٤٩٥٠٠ ) الف  ــى رصيف( ٢ ) وهي محمل عل
ــال مدير عام املوانئ  ــكر اخلام .وق طن من   الس
ــي «ان  ــان الفرطوس ــدس فرح ــور املهن الدكت
موانئ الشركة في توسع مستمر واستحداث 
ارصفة جديدة مبواصفات عاملية لتواكب زيادة 
ــري .وأضاف «ان  ــادل التجاري البح حجم التب
ــفينة  ــتقبل   الس ــاء ام قصر اجلنوبي اس مين
ــم( ٢ ) وهي محملة  ــف رق ــى رصي (azord ) عل
ــكر اخلام وجرت  ــن من   الس ــف ط (٤٩٥٠٠ ) ال
عمليات االرساء والتفريغ بالتعاون والتنسيق 
ــحن  ــعبة التفريغ والش ــاء وش ــني ادارة املين ب

واملالحة البحرية.

بغداد / علي شحونه الكعبي 
ــام املديرية  ــدس جنم احليالي مدير ع اكد املهن
ــكان  ــار واالس ــي وزارة االعم ــاء ف ــة للم العام
ــدمي افضل اخلدمات  ــات العامة على تق والبلدي
ــن عبر  ــاج  الوافدي ــى احلج ــكل يومي ال وبش
منفذ عرعر املتوجهني الى الديار املقدسة الداء 
مناسك احلج لعام ٢٠٢٢ موجها املوظفني في 
ــرورع  ماء الصحراء  دائرة االدارة املستقلة ملش
ــتنفار  الغربية ومركز ماء النخيب وعرعر باالس
ــن الدوائر ذات  ــة عالية  فضال ع ــي وبهم اليوم
ــاج بتوفير  ــة احلج ــل على راح ــة للعم العالق
ــرب.وأضاف  احليالي، تتطلع  املاء الصالح للش
ــعيها  ــالل س ــن خ ــاء م ــة للم ــة العام املديري
ــيق مع الدوائر ذات  ــتمر  بالتعاون والتنس املس
ــاج العراقني بتوفير  ــى  راحة احلج العالقة عل
ــاء اخلام)  ــه (امل ــرب بنوعي ــح للش ــاء الصال امل
ــاء االرو) بكمية ٦٠  ــر (وم ــة ٤٨٠ الف لت وبكمي
ــبكات املمتدة من منفذ  م٣بالساعة عبر الش
ــب  الى مركز ماء عرعر و الذي مير مبرحلة  النخي
ــة والتحلية والتعقيم عبر ٩ محطات  التصفي

وشبكات ممتدة النتاج املياه النقية وذات جودة 
ــة املياة  ــى ان نوعي ــيرا ال ــة عالية ،مش صحي
ــات الصحية  ــة إلجراء الفحوص املقدمة تابع
ــة في  ــيطرة النوعي ــل  الس ــن قب ــراف م وباش
ــار .واعلن احليالي في  مختبرات محافظة االنب
ــة اجلديدة» عن  ــح خص به جريدة «البين تصري
ــتعدادت كافة والبدء   االنتهاء من مرحلة االس

ــيق  ــة  تقدمي اخلدمات  وبالتعاون والتنس مبرحل
ــار ومديرية ماء  ــظ االنب ــيد محاف مكتب الس
ــال عن  ــار  فض ــاري االنب ــة  مج ــار ومديري االنب
ــة املتمثلة   ــتراك  محافظة كربالء املقدس اش
ــعة  ــات حوضية س ــينية بآلي ــة احلس بالعتب
(١٦٠٠٠ لتر)   تعمل على مدار الساعة ، كذلك 
ــروع  ــيد  احليالي ادارة وموظفي مش ووجه الس

ــاء عرعر الى  ــة ومركز م ــراء الغربي ــاء الصح م
ــتمر في  بذل قصارى جهودهم وتواجدهم املس
ــانية   .ومن  تقدمي هذه اخلدمة الوطنية واإلنس
جانبه ذكر  املهندس احمد جبير مدير مشروع 
ــكر الى  ــاء  الصحراء الغربية الى تقدمي الش م
املهندس جنم احليالي مدير عام املديرية العامة 
ــتمرة لدائرة  ــه  ومتابعة املس ــاء على دعم للم

االدارة املستقلة ملشروع ماء الصحراء الغربية 
ــع متطلبات جناح  ــل توفير وتأمني جمي من اج
حملة  تفويج حجاج بيت اهللا احلرام عبر منفذ 
عرعر لعام ٢٠٢٢ مشيرا  الى التعاون والتنسيق 
ــترك في هذه احلملة مع مقاتلينا االبطال  املش
ــد  من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقوات احلش
ــعبي واالمن الوطني في تأمني املتطلبات  الش
ــارا وعلى طول  ــتية واالمنية ليال ونه اللوجس
ــادي الى مركز  ــن مدينة الرم ــق املمتد م الطري
عرعر احلدودي وبطول ٣٥٠ كم  مضيفا ان املركز 
ــهد زيارات تفقدية  متعددة من قبل اجلهات  ش
االمنية في احملافظة ومدراء الدوائر ذات العالقة 
ــمح  للمتابعة و لتفادية حصول اي طارئ ال س
ــوم٢٠٢٢/٥/٢٠  ــدأت   ي ــة  ب ــا ان احلمل اهللا.  الفت
ــر اخلدمات  الى حجاج بيت اهللا احلرام  في توفي
ــة صنوفها  ــوات  االمنية بكاف ــال عن  الق فض
واملمتدة من مدينة االنبار الى مركز عرعر كذلك 
ــا  على توفير املاء لـ (٤٠٠)موظف  تعمل كوادرن

يقدمون خدماتهم للحجاج .

النجف االشرف /  قاسم اجليزاني 
ــة الوطنية  ــابقة النخب انطلقت فعاليات مس
السنوية بنسختها الثالثة عشرة حلفظ القرآن 
الكرمي وتالوته املؤهلة للمسابقات الدولية، التي 
أقامها املركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان 
ــجد  ــاون مع امانة مس ــيعي بالتع ــف الش الوق
الكوفة واملزارات امللحقة به، حتت شعار: ( متثيل 
ــور وكيل رئيس  ــع ) بحض ــرف للجمي العراق ش
ــة الدكتور  ــة والثقافي ــؤون الديني ــوان للش الدي
ــي لعلوم  ــر املركز الوطن ــر، ومدي ــان جعف احس
ــري وممثلي  ــع العام ــور القارئ راف ــرآن الدكت الق
ــة واملزارات الشريفة ونخبة من  العتبات املقدس
ــط القرآنية واملهتمني  ــات والرواب ممثلي املؤسس
بالشأن القرآني.استهل حفل افتتاح املسابقة 
ــوت الفائز األول  ــالوة آيٍ من الذكر احلكيم بص بت
مبسابقة النخبة الوطنية الثانية عشرة القارئ 
حسني علي حسني قارئ مزار االمام القاسم (ع) 
ــورة الفاحتة املباركة ترحماً  في بابل، ثم قراءة س
ــيد  ــهدائنا األبرار، ثم قراءة النش ــى أرواح ش عل
ــيعي  ــوان الوقف الش ــا كلمة دي ــي تلته الوطن
ــان جعفر نقل فيها سالم  القاها الدكتور احس

ــن  ــوان الدكتور حيدر حس ــات   رئيس الدي وحتي
ــابقة واكد ان ديوان  الشمري للمشاركني باملس
ــيعي يرعى ويدعم كافة النشاطات  الوقف الش
ــواء اكانت في املركز الوطني لعلوم  القرآنية س

ــة بالعتبات  ــات القرآني ــي املؤسس ــرآن او ف الق
ــريفة الهميتها  ــة واملزارات الدينية الش املقدس
ــكان املبارك  ــح أننا من هذا امل ــع. واوض للمجتم
ــجد الكوفة  ــن رحاب مس ــة م ــة الطيب والبقع

أوصي أحبتنا وأبنائنا املشاركني باملسابقة ببذل 
ــة وجعلها  ــابقة املهم ــود لدعم هذه املس اجله
ــاركة  ــل الفائزين للمش ــزاً كونها تؤه ــر متي أكث
ــابقات القرآنية الدولية ،اعقبها كلمة  في املس
ــجد الكوفة املعظم القاها سماحة  امانة مس
الشيخ هادي زجنيل مسؤول النشاطات الدينية 
والثقافية باملسجد، بني فيها إن مسجد الكوفة 
ــاطات  ــاطاته هو رعاية كافة النش من اهم نش
ــابقة النخبة  ــتضيف مس ــة واليوم يس القرآني
ــرة  ــختها الثالثة عش ــة بنس ــة القرآني الوطني
ــروع  ــرمي وهو أعظم مش ــرآن الك ــداً ان الق مؤك
ــرية جمعاء فهو  حضاري إصالحي عرفته البش
شامل لكلّ نواحي احلياة ومجاالتها االقتصادية 
ــا  ــة. ودع ــية واألخالقي ــة والسياس واالجتماعي
ــة  ــراء واحلفظ ــة الق ــاح لكاف ــق والنج بالتوفي
وللجنة التحكيمية والقائمني على املسابقة . 
بعدها جاءت كلمة املركز الوطني لعلوم القرآن 
ــع العامري  ــارئ راف ــا الدكتور الق ــرمي ألقاه الك
ــوم في رحاب  ــالً: جنتمع هذا الي ــني خاللها قائ ب
ــذه األجواء  ــجد الكوفة املعظم لنعيش ه مس
ــاظ  ــؤالء احلفّ ــاف أن ه ــة واض الرائع ــة  القرآني

ــات ومالحظيات  ــم من مديري معه ــرّاء مت جَ والق
ــابقات متهيدية  ــاف احملافظات عن طريق مس أوق
ان حتكيمية من أساتذة املراكز  أشرفت عليها جلِ
ــراق،  مت اختيار  ــة في عموم الع ــات القرآني واجله
ــة ( ٣١ ) قارئاً، و(١٨ ) حافظاً  ــابقة النهائي للمس
ــح األوائل  ــني فيترش ــى مرحلت ــوا عل ليتنافس
ــة الدولية وفق  ــابقات القرآني ــى املس ــم إل منه
ــى العراق عن طريق ديوان  الدعوات التي تصل إل
ــيعي .وأشار إن املركز الوطني لعلوم  الوقف الش
ــابقات وطنية  القرآن الكرمي عمد على إجراء مس
ــة العلوم الدينية  ــاء وأخرى لطلب خاصة بالنس
ــدارس الثانوية  ــني، وكذلك لطلبة امل وللمكفوف
ــل منهم إلى  ــال األوائ ــور واإلناث وإرس ــن الذك م
ــابقات الدولية.وشهد حفل االفتتاح عرض  املس
ــم وثائقي عن دور املركز الوطني لعلوم القرآن  فل
ــاطات والبرامج التي أقامها خالل  الكرمي والنش
ــابقة.لتبدأ بعدها على بركة اهللا  السنوات الس
ــاركني في  ــية للمش تعالى االختبارات التنافس
املسابقة والتي تستمر فعالياتها ملدة ثالثة أيام 
بواقع ثالث فترات يومياً االولى صباحية والثانية 

بعد الظهر والثالثة ليالً.

بغداد / البينة اجلديدة
ــارة احلبوب   ــل البري وجت ــركتا النق بحثت  ش
ــر  األخيرة  ــي مق ــترك ف ــا املش باجتماعهم
ملناقشة سبل التعاون املشترك بني الشركتني 
ــارة مدير عام  ــالل زي ــك خ ــاء ذل العريقتني.ج
ــركة العامة للنقل البري رئيس مجلس  الش
ــيد مرتضى كرمي الشحماني وكان  اإلدارة الس
ــارة احلبوب  ــركة جت ــتقباله مدير ش ــي اس ف
ــيد محمد حنون ..مدير عام النقل البري  الس
ــذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات وزير  قال: تأتي ه
ــبلي ألجل  ــني الش النقل الكابنت ناصر حس
ــات  ــترك بني مؤسس ــل املش ــيق العم تنس
الدولة خدمةً للمواطن.واضاف : نحن نسعى 
ــية امللقاة على  لتحقيق هذه املهمة الرئيس

ــطة  ــم األنش ــب وتنظي ــل ترتي ــا ألج عاتقن
اخلاصة كي تكون متكاملة ومتزامنة لضمان 
االستخدام الفاعل للموارد املتاحة لتحقيق 
األهداف العامة .واعربَ مدير عام جتارة احلبوب 
ــادته  ــعادته وترحيبه بهذه الزيارة واش عن س
ــني الذي جتلى  ــي بني الطرف ــيق العال بالتنس
موخراً في املشاركة بنقل حمولة ثالث بواخر 
ــى وجهتها  ــا إل ــة وإيصاله ــة باحلنط محمل
بأمان وسرعة قياسية. واصفا أسطول النقل 
ــور األزمة. ــية لعب ــة األساس ــري بالدعام الب
ــتراتيجية  فيما اتفق اجلانبان على خطة اس
ــتقبلية لتوقيع وثيقة عمل  تعتمد رؤية مس
ــري على  ــطول النقل الب ــراك أس ــن إش تضم
ــركة  ــل حموالت الش ــي نق ــد ف ــدى البعي امل
ــركة احلبوب.كما تطرقا  ــة لصالح ش الواصل
إلى إمكانية مساهمة النقل البري بنقل الرز 
ــطول التجارة.وحضر  ــى جنب مع أس جنبا إل
ــام الشركتني. االجتماع عددا من مدراء اقس
ــاطيل وزارتي النقل والتجارة  يشار إلى أن أس
قد حققت مؤخراً جناحاً في نقل حمولة ثالثة 
ــة ميناء أم  ــت بالتناوب على أرصف بواخر رس
ــى املواطن ملا متثله من مادة  قصر وإيصالها إل

أساسية في سلته الغذائية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة اجملتمعية  ــة البغدادية للتنمي نظمت اجملموع
احدى تشكيالت املركز العراقي للتنمية االعالمية 
ــة  ــة املكتب ــهري بقاع ــف الش ــا  نص برنامجه

ــي البغدادي باملتنبي  ــة في املركز الثقاف البغدادي
والقى الدكتور حسني التكمجي  محاضرة قيمة 
عن حضارة وتراث مدينة الكاظمية وحضر اللقاء 
نخب مثقفة ومن املهتمني بتاريخ الكاظمية ومن 

ــة بالعديد  املؤرخني والباحثني الذين اغنوا اجللس
من املعلومات املهمة واخلافية عند الباحثني وأدار 
ــة عضو اجملموعة البغدادية د. معتز محي   اجللس

عبد احلميد.

ديالى / البينة اجلديدة
ــة  ــى العام ــركة ديال ــت ش أبرمـ
ــة  ــركات وزارة الصناع ــدى ش إح
ــادن عددا من عقود التجهيز  واملع
ــركات وزارة الكهرباء في  ــع ش م
ــل لدعم  ــعيها املُتواص ــار س إط
ــة الكهربائية في  ــاع الطاق قط
ــركة  دير عام الش البِـالد . وقـال مُ
ــب اإلعالمي  ــح للمكت في تصري
ــت  ــركة وقع ــوزارة أنَّ الش ــي ال ف
عقداً مع الشركة العامة لتوزيع 
ــا  لتجهيزه ــط  الوس ــاء  كهرب
ــعة  درة س ــوالت قُ ح ــة مُ بخمس
ــع  م ــن  وعقدي  (  ٣١.٥  MVA  )

ــة لتوزيع كهرباء  ــركة العام الش
ــا يقضي  ــط أحده الفرات األوس
ــة  حول ) مُ  ١٠٠ ) ـــ  ب ــا  بتجهيزه
ــعة ( KVA ٤٠٠ ) و ( ٣٠)  ــع س توزي
 ( ٢٥٠ KVA ) ــعة حولة توزيع س مُ
ــر لتجهيزها بـ ( ١٦٠٠ )  وعقد آخ
ــي ميكانيكي ذو  مقياس كهربائ
ــعة ( ٢٠ - ٨٠ ) أمبير  طور واحد س
ــى  ــركة ديال ــى أنَّ ش ــيراً إل ش ، مُ
العامة مُستمرة في اإلنتاج لرفد 
تلفة ولتلبية  الدولة اخملُ قطاعات 
ــكل  ــاء بش ــة وزارة الكهرب حاج
ــاص مبُنتجاتها الوطنية عالية  خ

اجلـودة .
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بغداد / البينة اجلديدة
ـــأن  اصدرت محافظة بغداد  توضيحاً بش
ــل بغداد/  ــل مداخ ــة لتأهي ــال اجلاري االعم
ــدمي. واوضح  ــة الق ــة، بعقوب ــل، احلل املوص
ــالكات الفنية  ــداد، «إن امل ــان حملافظة بغ بي
ــل أعمال  ــور، تواص ــرق واجلس ــة الط ملديري
املراحل األولى لتأهيل وتطوير مدخل بغداد 

ــرة  ــاءت مبتابعة مباش ــي ج ــل، والت -املوص
ــدس محمد جابر  ــن محافظ بغداد املهن م
العطا»، مبينا «أن االعمال احلالية تضمنت 
ــويتها ونقل  ــطية وتس ــزرة الوس ــع اجل قل
االنقاض خارج املوقع، وإكمال فتح السياج 
ــن اجلزرة  ــر ، ضم ــول ٥ كيلومت ــي بط الواق
الوسطية، واملباشرة بأعمال نصب معمل 

ــع أجزائه  ــفلت بعد إكمال نقل جمي اإلس
ــة  ــارت محافظ ــل». واش ــع العم ــى موق إل
بغدادـ بحسب البيان، إلى «أن مدخل بغداد 
ــل هو االكثر تضرراً من بقية املداخل،  املوص
ــول ٣٣ كيلومتراً،  ــروع بط ــث ميتد املش حي
يبدأ من مجسر السايلو في التاجي ويصل 
ــذ ٦٥٠  ــي، مبدة تنفي ــة العبايج ــى ناحي إل

يوماً». وأكد البيان «املباشرة بإعمال تأهيل 
وتطوير مدخل بغداد/ بعقوبة القدمي، حيث 
مت االنتهاء من اعمال احلفر وتوسعة الطريق 
ــب املمتد بإجتاه بعقوبة،  بالكامل من اجلان
ــافة تصل الى ١٠ كيلومتر»، الفتا الى  مبس
«وجود جتاوزات على جوانب الطريق، تتمثل 
ــة واملنازل، اضافة الى  ببناء احملالت التجاري

ــاء والكهرباء».  ــود تعارضات خلطوط امل وج
وتابع: «ان مدخل بغداد/ احللة مقسم الى ٥ 
مقاطع، حيث ان االعمال متواصلة باملراحل 
االولى في مقطعيه الثالث واخلامس، بعد ان 
ــجلت مديرية الطرق واجلسور تعارضات  س
ــاء مبقطعه االول  ــي خطوط املاء والكهرب ف
ــيطرة  املمتد من قوس بغداد وصوالً الى س

ــيتم معاجلتها خالل االيام  الـ ٧٥، والتي س
املقبلة، من خالل املباشرة برفع التعارضات 
ــاء،  الكهرب ــدة  بأعم ــة  واملتمثل ــة  الفوقي
ــوات الكهرباء،  ــت االرض املتمثلة بقابل وحت
ــاء خط جديد  ــيتم انش وانابيب املاء، إذ س
ــي تعارضت  ــوط الت ــل اخلط ــاء، وحتوي للم
ــل دميومة تدفق  ــال الطريق، من اج مع اعم

املياه  الى املناطق السكنية». واضاف ، «أن 
ــعة  االعمال املقررة للمداخل تتضمن توس
ــا، واضافة ممرات جديدة،  الطرق وتخطيطه
ــادية،  ــات مرورية وإسترش ــب عالم مع نص
وتأثيث اجلزرات الوسطية، عالوة الى اعمال 

الرصف».  
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البينة اجلديدة / هيثم مجيد
ــركة  ــتمرار فروع  الش ــت وزارة التجارة عن اس اعلن
ــوب بتجهيز املطاحن احلكوميه  العامة لتجارة احلب
ــام ٢٠٢٢.     ــة املعتمدة للع ــب احلنط واألهليه بنس
ــركة محمد حنون احلمداني  أكد ذلك مدير عام الش
ــر بتجهيز املطاحن احلكومية  ــط باش بان فرع واس
ــى من احلصة  ــة للدفعة األول ــادة احلنط واألهلية مب
ــا .   مؤكدا»  ــت (١٢٥٢.٢٢٠)طن ــة بلغ ــة بكمي الرابع
ــن الفالحني خالل  ــتالم احلنطة احمللية م ــه مت اس بان
ــة  ــت الكمي ــث بلغ ــبوع حي ــة األس ــة نهاي عطل
ــتلمة (١٠٠٫٧٠٠) طن  ليكون اجمالي التسويق  املس
ــى مناقلة  ــون» ال ــار حن ــا .   واش (٣٢٣,٦٠٥٫٦٤٠) طن
ــع الدبوني وموقع النعمانية  احلنطة احمللية من موق
ــايلوات أدناه بكمية اجمالية بلغت  الثاني الى الس
(١٣٥٦٫٨٨٠) طنا متوزعة سايلو البصره  (١٣٤٠٫٢٠٠) 
طنا و سايلو الرصافه (١٦٫٦٨٠)طنا.وعلى ذات السياق 
ــالكات العاملة  ــان امل ــركة ب ــر عام الش ــاف مدي اض
ــن االهلية  ــز املطاح ــل كذلك جتهي ــل تواص ــي باب ف
ــة الرابعة) حتى عطلة  ــة باحلنطة (الوجب واحلكومي
ــب املعتمدة الصادرة  نهاية االسبوع وحسب النس
ــام ذات العالقة  . مبينا « ان الكمية التي  من االقس
ــن وذلك لتوفير   الطحني  ــا بلغت ( ٨٠٣)ط مت جتهيزه
ــال  ــة فض ــلة الغذائي ــردات الس ــن مف ــا ضم ورفده
ــتالم احلنطة احمللية من الفالحني  ــتمرار اس عن  اس

واملسوقني ضمن نشاطات الفرع اليومية.

النجف األشرف / البينة اجلديدة
متكنت مفارز مكافحة إجرام النجف من إلقاء القبض 
ــزاز اإللكتروني بعد نصب كمني له،  على متهم باالبت
ــعبة  ــد ورود معلومات الى ش ــت العملية بع حيث مت
ــم بعملية  ــرام عن قيام مته ــة ملكافحة اإلج الكوف
ــض الفتيات من خالل تصويرهن وتهديدهن  ابتزاز لبع
ــل اإلجتماعي, ليتم  ــر عن طريق مواقع التواص بالنش
ــض عليه وضبط  ــتدراجه والقب ــب كمني له واس نص
ــط مواد  ــاص، كما مت ضب ــاز الهاتف اخل ــه جه بحوزت
ــتحصلها من جراء  ــدرة بحوزته ومبالغ مالية اس مخ
ــراف واتخذت  ــزاز،  ودونت أقواله  باالعت ــات االبت عملي

بحقه اإلجراءات القانونية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتعجلة الى  ــل العراقي برقية مس ــان الطف وجه برمل
ــي وكيل وزارة  ــة االصيلة الدكتورة عبير اجللب العراقي
ــأن ضرورة مشاركة  العمل والشؤون االجتماعية بش
أطفال العراق في اجللسة الرابعة (اخلتامية) من الدورة 
ــبب خطاب  ــة للبرملان العربي للطفل وذلك بس الثاني
موجه إلى الشارقة ( اعتذار العراق عن املشاركة )  من 
جهة في وزارة العمل قامت بارسال كتاب الى البرملان 
ــبب  ــاركة بس العربي للطفل باعتذار العراق عن املش
االمتحانات  وقال األمني العام لبرملان الطفل العراقي 
ــاركة العراق في الدورة  ــيد :- ان مش االديب محمد رش
الثانية للبرملان العربي للطفل كونه (عضوا مؤسسا) 
ــرا للطفولة في  ــاركا تعتبر خطوة مثمرة و نص ومش
ــاركتنا  ــات الصعبة التي منر بها وأن مش ظل التحدي
تعتبر إجنازا ثقافيا مهما للعراق وللطفل العراقي وان 
القانون الداخلي للبرملان يسمح بترشيح ( ٤ ) أطفال 
ــاركة العراق في هذا احملفل  ــدالء من أجل ضمان مش ب
ــيما أن األطفال اإلصالء لم يسافروا   العربي املهم الس
ــان العربي  ــات البرمل ــارقة حلضور جلس ــرة للش وال م

للطفل بسبب جائحة كورونا.
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بغداد /

ــم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، مع مدير  بحث الناطق باس
ــماعيل، امس السبت، فك االختناقات املرورية وسبل  املرور العام اللواء طارق اس
ــيق بني األجهزة األمنية والعسكرية مع أعمال مديرية املرور  تعزيز وتطوير التنس
ــلحة، أنه ملتابعة توجيهات  ــان ملكتب القائد العام للقوات املس العامة.وذكر بي
رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، زار الناطق باسم 
ــول، مديرية املرور  ــلحة اللواء قوات خاصة يحيى رس ــد العام للقوات املس القائ
ــماعيل حسن.وأشار البيان، إلى أن الناطق باسم  العامة والتقى اللواء طارق اس
ــبل تعزيز وتطوير  ــلحة ناقش مع مدير املرور العامة س القائد العام للقوات املس

التنسيق بني األجهزة األمنية والعسكرية مع أعمال مديرية املرور العامة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  

تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»

ــل البند ثالثا  ــا طالبوا بتعدي كم
ــوزراء العراقي  ــن قرار مجلس ال م
ــنة ٢٠١٠، لضمان  ــم ٩٤ لس املرق
وصول خريجي الدراسة االعدادية 
للدرجة الثانية من سلم الرواتب. 
ــة  محافظ ــهدت  ش ــت  وق ــي  ف
ــبت،  ــرف، امس الس النجف األش
ــى  ــام مبن ــة ام ــرات غاضب تظاه
احملافظة، للمطالبة باقالة احملافظ 
احتجاجا على سوء اخلدمات.وقال 
ــرف  ــف األش ــلنا، إن «النج مراس
ــى  ــام مبن ــرات ام ــهدت تظاه ش
احملافظة للمطالبة باقالة احملافظ 
ــف  ــبب ضع ــي بس ــد الوائل ماج
ــة والتخبطات  ــه للمحافظ ادارت
ــب  ــهدها ادارته».وطال ــي تش الت
ــار الصدري  ــم التي ــون زعي احملتج
السيد مقتدى الصدر بـ»التدخل 
النصافهم وانقاذ احملافظة منه». 

ــاً بحث وفد  ــورات ايض وفي التط
ــتان في  من حكومة اقليم كردس
ــن االجتماعات  ــلة م انقرة سلس
ــراك، معلنني  ــؤولني األت ــع املس م
ــن افتتاح  ــالل مؤمتر صحفي ع خ
معبرين جديدين بني اجلانبني.وقال 
ــس وزراء اقليم  ــس ديوان مجل رئي
ــتان اوميد صباح في مؤمتر  كردس
ــور األول  ــي احمل ــه ف ــي، ان الصحف
ــة  ــات متت مناقش ــن االجتماع م
ــة زيادة التبادل التجاري بني  كيفي
ــتان، مضيفا  تركيا واقليم كردس
ــكالت الشركات  انه مت بحث مش
التركية في اإلقليم وتعهد اجلانب 
ــهيالت  ــدمي كل التس ــي تق الترك
ــم  ــي اقلي ــركات ف ــار والش للتج
ــتان.وأضاف صباح أن احملور  كردس
ــز  ــات ترك ــي االجتماع ــي ف الثان
ــكة للحديد  ــأن مد س احلوار بش

حيث هناك تفاهم عام بني العراق 
ــب  ــع اجلان ــتان م ــم كردس واقلي

ــن املوضوعني  ــأن هذي التركي بش
ــاء  ــأن بن ــاور بش ــك مت التح وكذل

عدد من الساحات التجارية على 
احلدود املشتركة.وأشار صباح إلى 

أنه في محور آخر مت بحث كيفية 
ــني اإلقليم  ــح معابر حدودية ب فت
ــرزيري،  وتركيا مثل معابر زيت وس
ــينقل نتائج  الفتا إلى أن الوفد س
ــى رئيس احلكومة  االجتماعات ال
ــأن  ــرار بش ــدار الق ــيتم إص ، وس
ــق مبجلس الوزراء وان  كل ما يتعل
ــت موجودة  ــرى كان ــات االخ اجله
ــل  ــي تعم ــات لك ــي االجتماع ف
إلى  االخرى.ونوه  املوضوعات  على 
ــت ان اقليم  ــر زي ــأن معب انه بش
كردستان لها االستعداد الكامل 
ــل هذا املعبر ومت تخصيص  لتفعي
ــه، مضيفا  ــوال الالزمة لبنائ األم
ــيلتقي  أنه بعد هذا االجتماع س
ــس احلكومة التخاذ  الوفد مع رئي
ــتدركا  ــأن، مس الش القرار بهذا 
ان  ــو  ه ــي  االساس ــرار  الق ان 
ــذ  بتنفي ــرعان  سيش ــني  اجلانب

ــف وفد  ــر. ويتأل ــذا املعب ــاء ه بن
ــتان من  اقليم كردس ــة  حكوم
ــوان مجلس  ــس دي ــن رئي كل م
ــوزراء اوميد صباح ووزير النقل  ال
ــر ورئيس  ــو جوه ــالت آن واملواص
هيأة االستثمار محمد شكري و 
املشرف على ادارة زاخو كوهدار 
ــي وزارة  ــار ف ــيخو  واملستش ش
الداخلية سامي جالل ومسؤول 
ــم تركيا في دائرة العالقات  قس
ــة االقليم  ــة في حكوم اخلارجي
ــيد.واجتمع  رش ــالم  عبدالس
ــرة مع كل  ــد االقليم في انق وف
ــارة والنقل وهيأة  من وزارة التج
ــة  الداخلي ووزارة  ــتثمار  االس
التركية، ومتت مناقشة مسائل 
العالقات االقتصادية والتجارية 
ــهيالت  ــن احلدود وتقدمي تس وأم
أكبر ملرور املواطنني بني اجلانبني.
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ــدت وزارة النفط   حاجة العراق إلى ٣١ مليون لتر يومياً  أك
، وفيما أشارت  من الوقود وقدرتها على تأمني احلاجة كاملةً
ــيارات  ــباب تقف وراء زيادة طوابير الس إلى جملة من األس
أمام احملطات، أكدت أن جتربة البطاقة الوقودية تطبق حالياً 
ــا بباقي احملافظات لم  ــي محافظتني فقط وأن تعميمه ف
يحن بعد. وقال مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية 
ــني بأنه ال توجد  ــوزارة تطمئن املواطن ــني طالب، إن ال حس
أزمة وهناك كميات كافية من الوقود كخزين استراتيجي.
ــني كامل الكمية  ــط قادرة على تأم ــاف، أن وزارة النف وأض
التي تؤمن احلاجة احمللية من الوقود، ويومياً تصل الكميات 
ــتيرادها  اجملهزة إلى ٣١ مليون لتر، ١٦ مليونا منها يتم اس
ــد تلك احلاجة بينما الباقي تنتجه  بالعملة الصعبة لس
ــط املركبات على  ــباب تزايد ضغ مصافي البالد.وحول أس
احملطات أكد طالب أن زيادة طوابير السيارات أمام محطات 
ــتهالك في  الوقود تعود جلملة من النقاط منها زيادة االس
ــجل لدينا قياساً  ــبة ٣٠٪ وفق ما مُس فصل الصيف بنس
بباقي فصول السنة وأيضاً زيادة عدد املركبات في العراق.

ــرور العامة بينت أن  ــر إحصائية ملديرية امل ــاف، في آخ وأض
هناك أكثر من مليونني ونصف مليون عجلة في العاصمة 
ــود يومي  ــاج إلى وق ــذه جميعها حتت ــا، وه ــداد لوحده بغ
ــاعات  ــبب تراجع س ــتهالك إضافي بس ــاً هناك اس وأيض
جتهيز الكهرباء وكون املواطنني يعتمدون على البنزين في 
ــبباً آخر  ــدات املنزلية.ولفت إلى أن هناك س ــغيل املول تش
ــعر البنزين بني محافظات اإلقليم وبقية  مهماً هو فرق س
ــى التزود  ــائقون عل ــي جتاورها إذ يعمد الس ــات الت احملافظ
بالوقود من كركوك ونينوى ألن السعر يفرق لديهم قياساً 
ــعار الوقود في إقليم كردستان.وأشار إلى أن موضوع  بأس
ــم من خالل تطبيق نظام البطاقة الوقودية  كركوك حس
ــي نينوى  ــذا اآلمر لتعميمه ف ــتمرون به ــا ومس ملواطنيه
ــيتم  ــة ١ متوز املقبل وبعدها س ــدول زمني لغاي ــاك ج وهن
ــة الوقودية.وحول احتمالية  ــز حصراً وفق البطاق التجهي
ــة الوقودية على بقية احملافظات بني  تعميم جتربة البطاق
ــركة التوزيع املنتجات النفطية أن تطبيقها  مدير عام ش
ــتان نتيجة  ــات احملاذية إلقليم كردس ــاً مت في احملافظ حالي
الطلب املتزايد بسبب فارق السعر، وأن مشروع تعميمها 
ــي بحت لضمان حق  ــى بقية احملافظات غرضه تنظيم عل
ــز فعليا ولن  ــة التجهي ــز ومعرفة كمي ــن بالتجهي املواط
ــود اجملهزة للمواطنني  ــون تقنيناً وحتديداً لكميات الوق تك

وهم سيجهزون بالوقود متى ما رغبوا. 

بغداد /

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــروع بناء ١٠٠٠ مدرسة يشمل  أن مش
ــينجز  العراق، وس ــات  جميع محافظ
ــة- الصينية. ــن االتفاقية العراقي ضم

ــالل احتفالية وضع  وقال الكاظمي خ
ــاء ١٠٠٠  ــروع بن ــاس ملش ــر األس حج
مدرسة منوذجية في عموم العراق، وفقاً 
لبيان صحفي، سعيد أن أكون بينكم 
ــذا االحتفال، واالنطالق  ومعكم في ه
ــروع بناء  ــاس ملش ــر األس ــع حج لوض
ــوم محافظات  ــة في عم ١٠٠٠ مدرس
العراق، مؤكداً أن هذا املشروع سينجز 
الصينية،  ــة-  العراقي االتفاقية  ضمن 

ــكك بها الكثيرون  ــبق وأن ش التي س
ــة بتنفيذها. ــة احلكوم ــي عدم جدي ف

ــروع االستراتيجي  وأضاف أن هذا املش
ــر أجيالنا  ــاء اجملتمع، وتطوي ــم لبن مه
ــراق في  ــة الع ــادةٍ خلدم ــاء ق ــو بن نح
ــول يجب  ــاً إلى الق ــتقبل، ماضي املس
ــخ وإرث أجدادنا،  أن نعتز ونفتخر بتاري
لم  ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِ
ــي أي مجتمع،  ــيان لرق ــزءان أساس ج
ــف الشديد لم يكن هناك  ولكن لألس
ــام ٢٠٠٣. ــم منذ الع ــام بالتعلي اهتم

وتابع اليوم نضع حجر األساس لتنفيذ 
ــالة بأن  هذه االتفاقية، لكي نبعث رس
التعليم مهم جداً في حياة مجتمعنا 
ــدداً على ضرورة أن  وحاجة أبنائنا، مش

ــام بالتعليم، ليس  نعمل على االهتم
ــدارس فقط، وإمنا في تغيير  في بناء امل
ــذه  ــة، وه ــج التعليمي ــر املناه وتطوي
ــؤولية احلكومة فحسب،  ليست مس
وإمنا مسؤولية احلكومة ورئيس الوزراء 
ة واجملتمع واخملتصني. والقطاعات اخملتصّ
وأكمل قائالً علينا أن نبحث عن هؤالء 
ــاهمة في  ــني، وندعمهم باملس اخملتص
بناء العراق، موضحاً أن املشروع يشمل 
ــة، وسيشمل جميع  بناء ١٠٠٠ مدرس
ــنتابع املشروع  محافظات العراق، وس
ــل ضمن اجلدول الزمني لتنفيذه.  ونعم
واختتم بالقول اليوم أعلن انطالق هذا 
ــروع، ووضع حجر األساس له من  املش

أجل العراق والعراقيني. 

بغداد /

ــس  ام ــط،  التخطي وزارة  ــت  أوضح
السبت، مستجدات مشروع التعداد 
السكاني ومتطلباته وأهمية تنفيذه، 
وفيما أكدت أن مهمة تنفيذ املشروع 
ــرة وسيتم املضي بها  أصبحت ميس
ــة، بينت آلية  ــقوف الزمني وفق الس
ــاريع االستثمارية. الصرف على املش

وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، 
ــة  ــداوي، إن الهيئ ــرة الهن ــد الزه عب
ــاً  ــدت اجتماع ــداد، عق ــا للتع العلي
ــت  ــط ناقش ــر التخطي ــة وزي برئاس

ــات  واإلمكان ــتعدادات  االس ــه  خالل
ــام  الع ــداد  التع ــذ  لتنفي ــرة  املتوف
ــد  ــون املوع ــررت أن يك ــكان، وق للس
ــع األخير من  ــي للتعداد في الرب األول
ــررت الهيئة إجراء  ــام ٢٠٢٣، كما ق ع
ــا  ــة ٢٠٢٢، كم ــي نهاي ــداد جتريب تع
ــتمارة اإللكترونية  صادقت على االس
اخلاصة بالتعداد.وأضاف الهنداوي أن 
هنالك اجتماعاً آخر عقد مع اجمللس 
ــكان ورئيس الوزراء، وقد  األعلى للس
ــع القرارات  ــس على جمي صادق اجملل
التي اتخذتها الهيئة مبا فيها املوعد 

ــتمارة  واالس ــي  التجريب ــداد  والتع
ــى ضرورة  ــدداً عل ــة، مش اإللكتروني
استكمال كل املتطلبات األساسية 
لتنفيذ التعداد العام للسكان خالل 
ــل إجراء  ــنة قب ــف الس ــنة ونص س
ــا إجراء تعداد  ــداد وفي مقدمته التع
ــدرات واإلمكانات  جتريبي الختبار الق
 . ــتية  واللوجس والتقنية  ــرية  البش
وتابع نحن بحاجة إلى عملية تدريب 
أكثر من ١٢٠ ألفاً من العدادين لتنفيذ 
ــني،  ــني واملدرس ــن املعلم ــداد م التع
ــى توفير األجهزة اللوحية  ونحتاج إل

ــينفذ بها التعداد،  (التابلت) التي س
ــف جهاز لوحي  ــاج إلى ١٣٠ أل ونحت
ــركات عاملية  ــع ش ــد م ــم التعاق يت
ــات خاصة،  ــا مبواصف ــا به لتجهيزن
ــاص  ــز خ ــاء مرك ــى إنش ــاج إل ونحت
ــة  العاصم ــي  ف ــات  البيان ــة  ملعاجل
ــة توفير  ــاج إلى عملي ــداد، ونحت بغ
ــكل العاصمة  ــة الهاتفية ل التغطي
ــق النائية التي  بغداد مبا فيها املناط
ــة الهاتفية لتأمني  ــط باخلدم لم تغ
ــى  ــدان إل ــن املي ــات م ــال البيان إرس
ــى عملية  ــي، إضافة ال ــز الوطن املرك

ــر والترقيم للدور واملباني  إجراء احلص
ــا متطلبات  ــذه جميعه ــر، وه واألس
ــتكمالها قبل  ــب اس ــية يج أساس
تنفيذ التعداد العام للسكان.وأوضح 
أن الكلفة التخمينية التي وضعتها 
الوزراء للتنفيذ هي ١٢٠ مليار دينار مت 
تضمينها ضمن املوازنة االستثمارية 
ــيراً إلى أن  ــام احلالي ٢٠٢٢ ، مش للع
ــذ التعداد  ــدم تنفي ــكلة في ع املش
ــت  كان ــابقة  الس ــنوات  الس ــي  ف
التخصيصات املالية، واآلن بعد حتويل 
ــتثمارية  ــى املوازنة االس البرنامج إل

ــرة وبالتالي  ــة ميس ــت املهم أصبح
ــقوف  الس وفق  بالتعداد  ــنمضي  س
ــط متكاملة  ــة، وهنالك خط الزمني
ــعة  التس اخملتلفة  ــات  القطاع ــن  م
ــي تعمل في مختلف  في الوزارة والت
االجتاهات من أجل استكمال اخلطة 
ــا احملدد.ولفت  ــي وقته ــا وف وتنفيذه
ــتثمارية يكون  ــاريع االس إلى أن املش
الصرف عليها وفقاً للنسب املنجزة 
وليس الصرف الكامل، مبعنى أنه كل 
ــتكمال خطوة يتم صرف  ما يتم اس
ــتحقاتها، مؤكداً أن أغلب  مبلغ مس

ــر باملوازنة  ــاريع املوجودة ال تتأث املش
ــبة  ــتكمال كل نس اس ــد  عن ــه  ألن
ــار  ــرف املبلغ.وأش ــم ص ــة يت ومرحل
ــات كثيرة  ــه مهم ــداد ل ــى أن التع إل
ــدة بيانات كاملة  ــا إعطاء قاع ومنه
وشاملة لواقع احلياة في العراق بكل 
ــات لكل  ــون أرضي ــا لتك تفصيالته
ــات مهمة  وبيان ــة  التنموي ــط  اخلط
ــل الكثير  ــهم في ح ــني تس للباحث
ــكاالت بني احملافظات سواء  من اإلش
ــع  ــا او توزي ــف عليه ــق اخملتل باملناط

الثروات بشكل عادل.
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بغداد /
ــكيل احلكومة  ــذر تقرير صادر عن البنك الدولي من تأثير تأخر تش ح
ــراق. وقال التقرير، إن العراق يخرج  ــرار املوازنة على منو اقتصاد الع وإق
تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة 
ــعار النفط  ــد-١٩) وما صاحبها من انهيار أس ــروس كورونا (كوفي في
ــام ٢٠٢٠، حقق  ــد على ١١٪ في ع ــبة تزي ــه بعد االنكماش بنس إذ إن
االقتصاد العراقي منواً بنسبة ٢٫٨٪ في عام ٢٠٢١ مع تخفيف القيود 
ــى التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً  ــي فرضتها جائحة كورونا عل الت
ــع قوي في اإلنتاج غير النفطي، وال سيما في قطاع اخلدمات. بتوس
ــي تخفيضات إنتاج أوبك+، فقد بدأ  ــاف، ومع اإللغاء التدريجي ف وأض
ا في النمو في النصف الثاني من  ــي النفطي أيضً إجمالي الناجت احملل
ــق فائض في  ــدات النفط إلى حتقي ــا دفع ارتفاع عائ ــام ٢٠٢١، كم ع
ــدة املالية العامة واألرصدة اخلارجية الكلية في العراق في عام  األرص
ــر اإلقليمي لدائرة  ــاروج كومار جاه - املدي ــل التقرير عن س ٢٠٢١.ونق
ــدة إلجراء  ــراق بفرصة فري ــه يتمتع الع ــك الدولي قول ــرق بالبن املش
إصالحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خالل ٣ وسائل تتمثل 
ــه النفطية املفاجئة  ــاجت عن عائدات ــن احليز املالي الن ــتفادة م باالس
األخيرة، وثانياً إعادة توجيه اإلنفاق احلكومي نحو البرامج التي تعمل 
ــني النمو أمراً بالغ األهمية للتنويع االقتصادي وخلق فرص  على حتس
العمل، وثالثاً معاجلة أزمة رأس املال البشري في البالد.  ويؤكد تقرير 
ــتدت  البنك الدولي أن حتديات األمن الغذائي احلالية في العراق قد اش
ــية  ــلع األساس ــعار الس ــي خضم االرتفاع احلالي في أس ــا ف حدته
ــتوى إنتاج الغذاء احمللي عن مستوى الطلب  عاملياً، في حني يقل مس
ــات اجلفاف  ــد أدت موج ــريع، وق ــكاني الس ــن النمو الس ــم ع الناج
الشديد وعوامل تغير املناخ األخرى إلى تفاقم هذا الوضع، وفي حني 
ــرة ميكن أن تساعد في التخفيف من  أن اإلعانات والتحويالت املباش
هذه التأثيرات السلبية على املدى القصير، فإن حتقيق األمن الغذائي 
ــيق اجلهود لتحسني اإلنتاج احمللي من الغذاء واملزيد من  يتطلب تنس
ــى أن التحديات املالية  ــار التقرير إل الكفاءة في إدارة موارد املياه.وأش
ــريع وتيرة  واالجتماعية واالقتصادية في العراق تؤكد احلاجة إلى تس
ــدة للتخلص من  اإلصالحات الهيكلية واملالية الكلية املطلوبة بش
العوائق التي تعترض طريق تنمية القطاع اخلاص، وزيادة االستثمارات 
في كفاءة املياه وأنظمة األغذية الزراعية، والتحول نحو مصادر أكثر 
استدامة للطاقة، باإلضافة إلى إزالة الكربون من قطاع النقل.ويقول 
ــكيل احلكومة وإقرار  ــر، إنه قد يؤدي املزيد من التأخير في تش التقري
ــتخدام إيرادات البالد املفاجئة من  ــة عام ٢٠٢٢ إلى احلد من اس موازن
ــة عام ٢٠٢١، وتعليق  ــقوف الفعلية ملوازن النفط، حيث مت بلوغ الس
ــاريع استثمارية جديدة، ما قد يخفض النمو االقتصادي،  تنفيذ مش
ــة العراقية فتبقى حتى  ــاء التي وضعتها احلكوم ــا الورقة البيض أم
ــاً جريئاً لبرنامج إصالحات اقتصادية  الوقت احلالي منوذجاً ومخطط

شامل نحو التنويع االقتصادي.

ــابق  ــلنا االموال في الس وبني عالوي، أنه «عندما ارس
إلقليم كردستان، كنا نناقش هذا االتفاق على أساس 
ــتان ولهم احلق  أن النفط ملك حكومة إقليم كردس
في استخراجه، سواء اتفقنا أم لم نتفق مع العقود 
النفطية وعقود املشاركة للشركات االستخراجية 
ــابقا». ــذه القضية لم تثر س ــتان، لكن ه في كردس
ــأت قضية ملكية  وتابع عالوي انه «اما اآلن فقد نش
ــك إذا قمنا بتحويل  ــي االقليم، لذل ــول النفط ف حق

ــتحقاقاتهم إلى امليزانية - مهما كانت نسبتها  اس
ــن املعادلة على  ــب اآلخر م ــم معاجلة اجلان ــن تت - فل
ــر للمعادلة،  ــي الواقع ال يوجد جانب آخ ــالق، وف اإلط
ــراف صريح بأن  ــابق هناك اعت موضحاً أنه «في الس
هذا هو نفط حكومة إقليم كردستان، لكن اآلن ليس 
ا لقرار احملكمة االحتادية -  ــرف، ووفقً لديهم حق التص
ــل بهذا الكالم– االن  ــتان لن يقب رغم أن إقليم كردس

هذا النفط ملك لنا».
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كشف رئيس جلنة االنضباط في االحتاد 
ــد حالته،  ــرة القدم طه عب ــي لك العراق
ــل التراجع عن فرض عقوبة على  تفاصي
ــادي القوة اجلوية، والتي أثارت جدالً في  ن
ــداث التي  ــي بعد األح ــط الرياض الوس

شهدتها مباراة الزوراء مؤخراً.
ــس تراجعاً، بل  ــال حالته ما حدث لي وق
 CD ــرص مدمج ــدة وق ــاك ادلة جدي هن
ــب من  ــرار، وبطل ــة الق ــب مراجع يتطل
ــه، وهذه حالة  مجلس إدارة االحتاد نفس
ــتغرب إثارتها منذ  ــدا، اس ــة ج طبيعي

أمس في وسائل اإلعالم».
ــت مراجعة القرار املقدم من  وأضاف، «مت
ــأن قرارنا  األمانة العامة الحتاد الكرة بش
اخلاص مبباراة فريقي القوة اجلوية والزوراء 

ــعب الدولي  التي أقيمت في ملعب الش
بتاريخ ١٣ من هذا الشهر ضمن الدور ربع 
النهائي لبطولة كأس، وتريثنا بتطبيقه 
ــور أدلة جديدة البد النظر بها لكن  لظه
لم تكن متوفرةً للجنة عند صدور القرار، 
ــب وايقاف  ــة قبول الطل ــررت اللجن فق
تنفيذ العقوبَة الصادرة بحق نادي القوة 
ــرار ١١٧، ليوم ١٦  ــواردة في الق اجلويّة ال
من هذا الشهر حلني االطالع على جميع 
ــت في املباراة،  ــة واحلاالت التي حدث األدل
ــرف  ــتضافة مش كما قررت اللجنة اس
ــق األمنيّ للمباراة يوم غد  املباراة واملنس
االثنني   في الساعة الثانية عشرة ظهراً 

لالستفهام عن التفاصيل اكثر».
وسئل عن وجود وساطات وتدخالت على 
ــيء لم  القرار،قال «ابداً واهللا، فهذا الش
ــرى األولوية في احلق  ــدث، ودائما ما ن يح

بقراراتنا، وحينما تصدر أي قرار نراه فيما 
ــر صحيح، نوقفه ونتريث به من  بعد غي
جانب املهنية التخاذ القرار الصحيح».

ــي االحتاد  ــة االنضباط ف ــت، جلن اجتمع
ــة تقريري  ــرةِ القدم ملُناقش العراقيّ لك
ــزوراء  ــاراة ناديي ال ــرف مب ش ــم ومُ حك
ــي ملعبِ  ــي جرت ف ــة الت ــوة اجلويّ والق
ــن بطولةِ كـأس  ـــعب الدوليّ ضم الش
العراق يوم االثنني املوافق (١٣\٦\٢٠٢٢)، 
ــو  الفيدي ــع  مقاط ــاهدة  ش مُ ــك  وكذل
ة باملباراةِ واألحداث التي جرت بعد  اخلاصّ
انتهائها.واطلعت اللجنةُ على تفاصيل 
ــو،  الفيدي ــع  ومقاط ــاله  أع ــن  التقريري
ــغبٍ وفوضى  ــت وجودَ أعمال ش والحظ
من قبل جمهورِ نادي القوة اجلويّة وإحلاق 
ــني، وكذلك  ــي مقاعدِ املتفرج ــررِ ف الض
ــاعد  ــى احلكمِ الدوليّ املُس ــاوز عل التج

األول كرار عبد الكرمي بضربه بقناني املاءِ 
ــى إصابةِ كتفهُ  ــارةِ، وهو ما أدّى إل واحلج

األيسر.
وعليه قررت اللجنة ما يلي:

وكانت اللجنة قررت معاقبة فريق القوة 
اجلوية لوجود أعمال شغب وفوضى قام 
ــه الضررِ في مقاعدِ  بها جمهوره باحلاق
ــني، وكذلك التجاوز على احلكمِ  املتفرج
ــرار عبد الكرمي  ــاعد األول ك الدولي املس
ــارةِ وكانت  ــاءِ واحلج ــه بقناني امل بضرب

العقوبات كما يلي :
ــوة اجلويّة من  ــق نادي الق ــان فري رم ١- حِ
ــةِ وبدون  ــه املُفترض ــى أرض ــبِ عل اللع
ــتناداً  اس  ، ــاتٍ مباري ــس  وخلم ــورٍ  جمه
ــةِ  ــاط، وبدالل ــادة ٦٧/ انضب ــكامِ امل ألح
ــريانُ  املادة ١٥ انضباط، على أن يجري س
العقوبة في هذا املوسمِ واملوسم املُقبل 

.٢٠٢٢-٢٠٢٣
ــادي  ن ــى  عل ــةٍ  مالي ــةٍ  غرام ــرض  ف  -٢
 (١٠٠٠٠٠٠٠) ــا  قداره مُ ــة  اجلويّ ــوةِ  الق
ــتناداً للمادة  ــار  ، اس ــرة ماليني دين عش
ــوة  ــادي الق ــلُ ن ــاط . ٣- يتحم ١٩ انضب
ــت في ملعبِ  ــة األضرارَ التي حدث اجلويّ
الشعب الدوليّ حسب ما تقررهُ اللجنةُ 
ــل وزارةِ  ــن قب ــكلة م ــة املُش التحقيقيّ

باب والرياضة . الشَ
ــتدعاءُ كل من مدربِ نادي القوة  ٤- متّ اس
ــس رابطة  ــان جثير) ورئي ــة (قحط اجلويّ
ــمير)  ــجعي القوة اجلويّة (ضياء س مُش
ــادي الزوراء  ــجعي ن ــس رابطة مُش ورئي
ــورِ إلى مقرّ االحتاد  (أمير املالكي) للحض
ــة االنضباط) يوم االثنني املُوافق (٢٠  (جلن

.(٦ / ٢٠٢٢ /

ــرة  ــي لك ــاد العراق ــدد االحت ح
ــي،  ــوم اجلمعةاملاض ــدم، ي الق
ــف نهائي  ــد مباراتي نص موع
ــداً إقامتها  كأس العراق، مؤك
ــدوري  ل  ٣٧-٣٨ ــني  اجلولت ــني  ب
ــى ملعبي  ــرة املمتاز، وعل الك

الشعب والنجف.
ــابقات  ــر عضو جلنة املس وذك
ــي،  في احتاد الكرة، جنم األوس
ــاراة  مب أن  رأت  ــة  «اللجن أن   ،
الزوراء مع الكرخ ستقام على 
وتقام  الدولي،  ملعب الشعب 
ــاء على  ــاراة زاخو والكهرب مب

ملعب النجف الدولي».
ــي، أن «اللجنة  ــاف األوس وأض
وجدت أنسب وقت للمباراة ما 
بني اجلولتني ٣٧ و٣٨ من الدوري 
ــاز، وحتديداً بعد  املمت العراقي 
انتهاء اجلولة ٣٧ بأربعة أيام».

ــرق لنصف  ــة ف ــت أربع وتأهل

ــي  وه ــراق،  الع كأس  ــي  نهائ
ــرخ،  الك ــو،  زاخ ــزوراء،  ال
ــر  ــب اخ ــن جان ــاء. م والكهرب
ــط  ابدت ادارة نادي نفط الوس
ــف  موق ــأن  بش ــتغرابها  اس
ــم الكروي وعدم  العبي فريقه

ــب بدءاً من بعد لقاء أمام  اللع
القوة اجلوية.

وقال نائب رئيس النادي هيثم 
ــتغرب قرار  عباس بعيوي «نس
ــيما ان االدارة لم  الفريق، ال س
ــتحقات  ــي دفع مس ــر ف تتأخ

باستثناء  ــهرية  الش الالعبني 
ــد االن  ــار املاضي وحل ــهر أي ش
وبانتظار صرف املبالغ اخلاصة 
االدارة  ان  ــح  للنادي».واوض
ــل بنموذجية عالية من  تتعام
اإلدارات  ــن  م ــد  وتع ــني  الالعب
ــا وتدعو  ــزت بعمله ــي متي الت
ــدول عن قرارهم  الالعبني بالع
ــل  باملراح ــم  تفكيره ــع  ووض
ــوه داخل  ــا يقدم ــل فيم املقب
ــى مركز  ــب واحلصول عل امللع

الوصيف».

ــيتم  واكد بان املدة املقبلة س
ــوال الالعبني  ــليم أم حل تس
ولم يأكل النادي حق اي منهم 

.»
ــط  الوس ــط  نف ــو  العب وكان 
قرروا تقدمي شكوى ضد النادي 
لعدم التزامهم كادرة بتسديد 

مستحقاتهم .

ــي لكرة  الدول ــاد  أعلن االحت
القدم، عن املدن املستضيفة 
لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦، 
ــن  ــا ٣ دول م ــي حتتضنه الت

قارة أمريكا الشمالية.
املتحدة  ــات  الوالي وحظيت 

ــتضافة  األمريكية بحق اس
مونديال ٢٠٢٦، بعد تقدمها 
مبلف مشترك مع املكسيك 
ــي  جيان ــر  وكندا.وظه
ــا،  ــس الفيف ــو رئي إنفانتين
ــر املوقع  ــر عب في بث مباش
لالحتاد  الرسمي  اإللكتروني 
ــن املدن  ــا ع ــي، معلن الدول

ــال،  للموندي ــتضيفة  املس
الذي سيقام بعد ٤ سنوات.
 ٣ ــى  عل ــار  االختي ــع  ووق
ــيك، وهي  ــن املكس ــدن م م
مكسيكو سيتي، مونتيري 
ــارا، فيما اختيرت  وجوادالخ
وتورنتو  ــر  فانكوف ــي  مدينت
ــي  باق ــاءت  كندا.وج ــن  م

ــات املتحدة،  املدن من الوالي
ــياتل وسان  على رأسها س
فرانسيسكو ولوس أجنلوس 
وداالس. ــيتي  وكانساس س
ــك، اختيرت  ــى جانب ذل وإل
ــنت،  هيوس ــا،  أتالنت ــا  أيض
ميامي  فيالدلفيا،  بوسطن، 

ونيويورك/نيوجيرسي.

تعادل فريق نادي الطلبة مع ضيفه الكرخ  سلبياً 
من دون أهداف بدوري الكرة املمتاز.

وضيّف ملعب الشعب الدولي مباراة نادي الطلبة 
وضيفه فريق نادي الكرخ في إطار منافسات اجلولة 

٣٦ لدوري الكرة املمتاز.
ــده للنقطة ٤٠  ــع الكرخ رصي ــذه النتيجة رف وبه
باملركز ١٣ ، ورفع الطلبة رصيده للنقطة ٦٧ لكنه 
ــع للمركز الثالث بعد أن فاز اجلوية على نفط  تراج
ــات ذاتها ورفع رصيده ٦٨  ــط ضمن املنافس الوس
نقطة ليحل اجلوية مبركز الوصيف بدال من الطلبة 

الذي ارتضى باملركز الثالث.
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زوروا موقعنا على االنرتنت:
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نبض الشارع

مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــورات  ــاالت والتغريدات واملنش ــر عدد من املق *عب
ــأي و االبتعاد عن  ــوب الن ــى وج ــدد عل ،كنت اش
ــة اجنبية معروفة لها  ــجيع املتطرف الندي التش
ــة الدول  ــراق خاصة وبقي ــر في الع ــور غفي جمه
الذي اتخذ اشكال واساليب غير طبيعية ال لزوم 
ــرون مثلي فيما دافع عنها  لها وقد انتقدها كثي
كثيرون ايضا بقوة و استماتة مبررين ذلك انها حق 
ــجيع ان يتخذ التصرف واالسلوب  ملن يريد التش
ــن او انتقداتهم  ــراه وال اهمية لرأي االخري الذي ي
ــددين على ان الذي ينتقد تصرفاتهم امنا هو  مش
ــي وجاهل...الخ) حتى ان البعض كان  (غير  رياض
ــي تعليقاتهم  ــردات دونية ف ــتخدم مف كان يس
ــنجة.وال اريد ان اشير الى عدد من  وردودهم املتش
االساليب والتصرفات التي مت رصدها فقد ذكرتها 
ــالع عليها   ــاول ملن يريد االط ــرارا وهي في املتن م
ــل االجتماعي  ــائل التواص ــوب ووس ــر اليوتي عب
االخرى.. ما جعلني اعود الى التذكير بالتصرفات 
ــهدتها مالعبنا  غير الطبيعية حوادث كثيرة ش
ــا ما حدث في  ــداد واحملافظات لعل اقربه ــي بغ ف
مباراة اجلوية والزوراء في الثمن نهائي في بطولة 
كأس العراق وما فعله عدد من اجلمهور في تدمير 
ــذي جرت  ــعب ال ــات ملعب الش ــد ومدرج مقاع
ــى نتيجة املباراة حبا  ــه املباراة احتجاجا عل علي
ــادي او ذاك (كما  ــقا جنونيا وحتيزا لهذا الن وعش
كنت اتصور شخصيا من قبل) لكن تأكد لي من 
ــور لي حول هذه  ــالت وتعقيبات على منش مداخ
ــى واالنفالت امنا  ــا يثير هذه الفوض ــة ،ان م احلادث
ــا لم اتصوره من  ــم اصحاب(املراهنات)، و هو م ه

قبل!..
*قد ال اتفق كليا مع هذا الرأي لكنه موجود واقعا 
ــوء التصرفات  ــوري عن  س ــر تص ــت احص ، ومازل
ــرف) وفي  ــش او املتط ــاق (احلب الطائ ــن نط ضم
ــرة اخرى على  ــب ان نؤكد م ــوال يج ــع االح جمي
ــلبا  ضبط تصرفات هؤالء املتطرفني التي تؤثر س
ــمعة اغلبية جمهورنا الذين امتدحهم  على س
ــراق وحضروا بعض  ــم كثير ممن زاروا الع وميتدحه
ــمية من  العرب واالجانب  املباريات الودية او الرس
قبل ان منتدحهم نحن.كما نؤكد على ضرورة زيادة 
الرقابة االمنية واالدارية وتشديد العقوبات املالية 
والتأديبية على النادي وعلى جمهوره من  مثيري 
ــائر املمتلكات العامة  ــغب وحتميلهم خس الش
وتتحمل مسؤولية تطبيق هذه االجرءات جهات 
ــة واحدة في مقدمتها االحتاد العراقي  وليس جه
ــباب والرياضة و اجلهات  ــدم ووزارة الش ــرة الق لك

االمنيةذات املسؤولية املباشرة  والقضاء.

kÌäÇn€aÎ@kÃí€a
@pb‰ÁaäΩa@Î@

ÚÌÏ¶a@ÚiÏ‘»i@äƒ‰€a@ÒÖb«a@Û‹«@päqa@pbÓiÏé™@¸Î@pbübçÎ@¸@ZÈm˝y@NNHCDI�€@kjé€a@�b»uäfl
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ــات ضمن  مباري ــع  أرب ــرت  ج
لدوري  اجلولة ٣٦  ــات  منافس
ــوم من  ــاز احملس ــرة املمت الك

قبل فريق نادي الشرطة.
ومتكن فريق القوة اجلوية من 
ــوز بهدفني لهدف  حتقيق الف
ــوة اجلوية  ــجل هدفي الق س
ــي الدقيقتني  ــاس ف عالء عب
ــدف  ــجل ه ــا س ٢٤-٥٧ بينم
نفط الوسط هدفه بالدقيقة 
ــد  ــد عب ــق مهن ــن طري ٦٨ ع
ــم  ــجل ابراهي ــم ، وس الرحي
بايش الهدف الثالث للجوية 
ــة من  ــي الدقيقة السادس ف
الوقت احملتسب بدل الضائع.

ومتكن فريق نادي الكهرباء من 
حتقيق الفوز على فريق نوروز 
ــد دون رد. وجرت  ــدف وحي به
ــادي  ــب ن ــى ملع ــاراة عل املب

التاجي الرياضي ببغداد.

ــداد على  ــاز امانة بغ ــا ف كم
ــه فريق  ــى ضيف ــه عل ملعب
ــجل  ــف ٢-١، وس ــادي النج ن
ــي  ــة اوال ف ــيت لألمان كريس
الدقيقة ٤٥ من الشوط األول 
وعادل العب النجف النتيجة 
ــه في الدقيقة ٨٤ وفي  لفريق
ــبة  احملتس الثانية  ــة  الدقيق
ــدف الثاني  ــدل الضائع اله ب
ــا  رض ــق  طري ــن  ع ــة  لألمان

فاضل.
ــاز  ف ــع  الراب ــاء  اللق ــي  وف
القاسم على فريق زاخو ٢-١ 
ــرت على  ــاراة التي ج في املب
ــن  ــب الكفل علي حس ملع
ــجل  وس  ٢٣ ــة  الدقيق ــي  ف
للقاسم الهدف الثاني  دميي 
ــن  ــة ٤٠ م ــي الدقيق داودة ف
ــزاء، وفي الدقيقة ٦٥  ركلة ج
ــيدرك قلص لزاخو  فرانك س
النتيجة بعد تسجيل هدفه 

الوحيد.

êdÿ€a@ÔˆbË„@—ñ„@Ômaâbjfl@Ü«Ïfl@ÖÜ∞@Ô”aä»€a@Òäÿ€a@Öb§a

RPRV@fibÌÜ„ÏΩ@Ú–ÓönéΩa@ÊÜΩa@Â«@Ê˝«¸a

@ãbn‡Ωa@âÎÜ€bi@pbÌâbjfl@…iâc
wˆbn‰€a@ÍàÁÎ@C�b–‹ç@‚Ïé0aD

p¸bñ€a@Òäÿi@pb◊äí€a@Ú€Ï�i@ø@lä»€a@Ô„bq@@âb”@á@¡–„

ــار   ــط ذي ق ــركة نف ــق ش ــزع فري انت
ــة  ــرق العربي ــن الف ــي م ــز الثان املرك
ــرة الصاالت  ــركات لك ــة الش ببطول
ــتضافتها مدينة بور سعيد  التي اس
ــاركة  ــة مصر العربية مبش بجمهوري
ــدول العربية.وحاز  العراق وعدد من ال

ــط ذي قار على املركز الثاني خلفَ  نف
جمهورية مصر التي نالت املركز االول 
عربياً بعد منافسة عراقية مستمرة 
ــدارة انتهت لصالح الدولة  على الص
ــاركت بفريقني  املستضيفة التي ش
ــون باملركز الثالث. ــل اجلزائري فيما ح
ــتوى املتميز  وأظهر نفط ذي قار املس
ــة إنتصارات  ــق ثالث ــرب وحق بني الع

ــراً بحاجز  ــت أخي ــة أصطدم متتالي
ــق  الفري ــر  أبه أن  ــد  بع  ، ــة  الفراعن
ــاركني وكان خير سفير  العراقي املش
ــة العراقية التي حمل لواءها  للرياض
ــاء  ــة ألبن ــاركة خارجي ــي أول مش ف
ــة  ــون مبتابع ــن يحظ ــة الذي الناصري
ــن اإلدارة  ــام منقطع النظير م واهتم
ــم  ــت إجنازاته ــركة وبات ــا للش العلي

حديثاً للشارع الرياضي في احملافظة.
ــام البطولة ،  ــم خت ــهدت مراس وش
ــام لالحتاد العربي  ــليم األمني الع تس
ــر الوفد  ــكأس إلى مدي ــركات ال للش
ــعيد زغير الذي هنأ بدوره  العراقي س
وزارة النفط وشركة النفط الوطنية 
ومدير عام شركة نفط ذي قار وجميع 
اجلماهير العراقية الرياضية ، مشيداً 

باهتمام ومتابعة األوساط الرياضية 
ــرة العراقية ، فيما  ــل الك بنتائج ممث
ــة نفط ذي  ــعبة رياض ــد مدير ش وع
ــار ، محمد خالد بتحقيق املزيد من  ق
اإلجنازات في قادم املشاركات ، مقدماً 
التهاني والتبريكات إلى إدارة الشركة 
ومنسوبيها وجميع من سعى وشارك 

بالنجاح الرياضي العراقي.

خاص / 
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متابعة / القسم الثقاَّـ
ــدس نوار أكرم  ــدر املؤلف املهن أص
كتاب النفط في الطوابع والنقود 
ــان  ــن دار عدن ــك ع ــة ،وذل العراقي
ــع ١١٨ صفحة من  في بغداد بواق
ــع الكبير يوثق فيه الطوابع  القط
ــي تناولت  ــة الت ــود العراقي والنق

موضوع النفط في العراق. 
ــاب هو بحث  ــال أكرم إن «الكت وق
ــع  الطواب ــدارات  إلص ــي  توثيق
ــة  املرتبط ــة  العراقي ــود  والنق

بالنفط واملواضيع النفطية حيث 
يسلط الضوء على أهم األحداث 
ــة للنفط  ــيرة التاريخي ــي املس ف
ــذي  ــت ال ــي ذات الوق ــي ف العراق
ــة واجلمالية  ــرز اجلوانب املعرفي يُب
لهواية جمع الطوابع والعمالت».

ــتمل على   وأضاف أن» الكتاب اش
ــاول  ــق ،تن ــة مالح ــمني وثالث قس
ــع العراقية  ــم األول الطواب القس
ــط ، بينما اختص  املتعلقة بالنف
ــدارات  ــى إص ــي عل ــم الثان القس
النقود الورقية واملعدنية الصادرة 

ــي  العراق ــزي  املرك ــك  البن ــن  ع
ــى النفط  ــارة إل والتي حملت إش
األول  ــق  امللح ــا  ومواضيعه،أم
ــرداً ألهم املفاصل  فقد احتوى س
التاريخية للنفط في العراق،وضم 
ــر في  ــا توف ــران م ــان اآلخ امللحق
ــن مغلفات  ــف م ــة املؤل مجموع
ــركات  الش ــق  ووثائ األول  ــوم  الي

النفطية». 
وتابع أن «الكتاب تعرض للحديث 
عن تاريخ ظهور الطوابع وأنواعها 
ــتخدامها في العراق ،  وبداية اس

ــود العراقية  ــيرة النق وكذلك ملس
ــض  بع ــى  إل ــوئها،إضافة  ونش
ــة  بطباع ــة  اخلاص ــات  املعلوم
ــع ،وكذلك  ــرمي الطواب وابعاد وتخ
ــلوب ترقيم  العالمات األمنية وأس
ــات  ومعلوم ــة  الورقي ــالت  العم
الطوابع والعمالت في الكتلوكات 

العاملية».
ــة أظهرت احصاء  ــد أن» اخلامت وأك
الزمني  لعدد اإلصدارات وتوزيعها 
ــن عمر  ــرم م ــرن املنص ــن الق ضم

الدولة العراقية احلديثة».

ÚÓ”aä»€a@ÖÏ‘‰€aÎ@…iaÏ�€a@’qÏÌ@�bibn◊@âÜñÌ@Ô„béÓfl

د.علي حلو داشر

ن ليلي بألوان  أقبلت فتلوّ
السرور

غادر سقمي...
شيخوختي 

وحلت الطبول والزهور
طرقاتي العتيقة...قبالتي 

القدمية
يبحثان عني في اسفار 

ضلوعها 
ومشاوير أنفاسها 

أسراب فراشات
وبحار غادرت موطنها 

جاءت تراقصني ومحارها
أمطر سماءي...رعد 

شبابي 
فخاطبت نبي اهللا 

يانوح انزل 
تلك سفينتي وهذه 

عروس بحري
فهبط ووحيه

ومضينا..اشدها من 

شعرها 
وتشدني من ربطة عنقي 
لم أستطع كبح غرقي 
فهبطنا ودموعي على 

جسدها 
فثارت براكينها 
 وتختلط دخاني 

بدخانها 
انتهت بنا مجاذيفنا 
عند أطراف نهودها 
نبحث عن تيتانيك 

نعست ونامت على أثير 
قبالتي 

غطيتها مبعطفي وأنني 
حرماني 

اسرح شعرها 
قد أطلقت سراح عمري 

جنوني 
اراقص روابي خصرها 

انثى الورود 
القناديل في ساحة 

التحرير 

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــترك لالستاذ    صدر حديثا كتاب مش
ــلطاني  ــرين حمزة الس الدكتورة نس
ــة  التربي ــة  كلي ــي  ف ــية  التدريس
ــل والباحثة  ــية بجامعة باب االساس
نور علي نغيمش املياحي من املديرية 
ــد  العامة لتربية ذي قاربعنوان ( املرش

ــداد وتدريب املعلمني) ويتضمن  في اع
ــكار  األف ــن  م ــة  مجموع ــاب  الكت
ــدتِ  ــي وج ــة الت ــات املهم واملوضوع
ــروري االهتمام  ــانِ بأن من الض املؤلفت
ــوءِ عليها خدمةً  ــليط الض بها وتس
ــة،  والتعليمي ــة  التربوي ــة  للعملي
ــات  إمكان ــر  تطوي ــى  ال ــة  باإلضاف
املعلمني في عملية التعليم ملواكبة 

ــدان التربوي  ــدم العلمي في املي التق
ــوات التربوية أكثر ثقةً  ولتكون اخلط
وموضوعيةً في تنشئة جيلٍ واعٍ وعلى 
ــؤولية والتحصيل  قدرٍ كبيرٍ من املس
ــازا علميا آخرَ  ــد هذا اجن املعرفي.ويع
ــة املؤلفات التي  ــاف الى مجموع يض
ــي  ــلطاني ف ــورة الس ــا الدكت أجنزته

مجال اختصاصها.

عبدالرزاق السويراوي

وطن

رَ  ــوزُ فكًّ الع حينما حاصرهُ 

ــدَ كلَّ  ــهَ فوج ــعَ وطنَ أن يبي

تعلّقُ على  الفقراء  دكاكنيِ 

واجهاتها خارطةَ للوطن.

زواج

ــا  ،كان ــدة  عدي ــنواتٍ  لس

ــرٍ وأناة، طبولَ  يطرقان بصب

ــقطا  س  ... ــمّ  ث  .. ــبّ احل

خني بحنّاء الزواج . مضمّ

رأس

ــذي أضاعَ قبّعتَه ،  الرجل ال

ه دون رأس . وجد نفسَ

خوذة

احملارب الذي سقطتْ خوذُته 

ــر  ــة ، عث ــى أرض املعرك عل

عليها أحفادُه وفي داخلها 

باقة وردٍ مغروسة في أخدود 

الزمن الذي لم يأتِ بعد ..

äÌäzn€a@Úybç

¥‡‹»Ωa@kÌâÜmÎ@ÖaÜ«a@ø@ÜëäΩaaÜu@Ò7ñ”@óñ”

ó„

ــي رواية «العبور األخير» للروائي  ف
ــي، جنده  العراقي ابراهيم القريش
ــير في خط  ــن الس ــى بينة م عل
ــمه للقارئ  ــذي  رس ــة ال الدهش
ــي والواقع  ــق الوهم ــني اخلل ــا ب م
وتصوراته التي تربكنا في اختيار 
ــول الفنية في القص التي  أي احلل
ــأ باملغاير الذي  ــا فنتفاج يتخذه
كنا قد توقعناه منذ انطالق الروي 
من الصفحة األولى حتى وصوله 
املنزل، رحلة شاقة ومثيرة تعتمد 
الرغبة  ــري  ــى عنص ــل عل بالفع
ــتد  ــا معه نش ــر، إذ جعلن واخلط
ونتوقع ونتوجس ثم ننبهر بحلول 
ــه مالك زمام  ــوق بها علينا ألن تف
ــخصي   ــارد الش أمور الروي بالس
ــل كونها  ــكل التفاصي العليم ب
ــى كاهله ألنه البطل أو  ملقاة عل
ــية، أنا أعمد  الشخصية الرئيس
ــأي مقطع  ــهد ب إلى ان ال أستش
وال أحصره بني قوسني ألنني أدعو 

إلى قراءتها واالستمتاع بها.
ــية نلمس  ــرة األساس ــي الفك ف

ــر  ــر والش ــني اخلي ــا ب ــراع م الص
ــع  ــيطانية دواف ــي ش ــل ف املتمث
ــب املال  ــا لكس ــة وميوله الزوج
ــانية  االنس القيم  ــاب  على حس
ــة  ــم الزوج ــني قي ــا ب ــا وم العلي
نفسها التي حتب زوجها وتفضله 
ــا في حني الزوج  على أموال الدني
ــي  ــه الت ــى نفس ــورة عل ــن ث يعل
ــة  ــرت وجاهدت جللب أملاس خاط
ــه  ــه نتابع ــا مع ــة وأتعبن الثمين
ــه  ــا مع ــا وتعاطفن ــى به ليحظ
ــق األنفس ثم سرعان  نراقبه بش
ــتردادها  ــه ويقرر اس ــر رأي ما يغي
ــل به  ــن نحس وص ــه م ــا جلبت مل
ــزوف طائره الببغاء  املطاف إلى ع
ــال اخلصب مع  ــترك اخلي عنه، اش
ــة متميزة  ــكال حكاي الواقع ليش
في سردها وطرحها إذ عثرنا على 
أكثر من جانب أثار اهتمامنا حتى 
ــالم إلى دياره، بعد ذلك  وصل بس
ــدة في ايجاد  ــق لنا زاوية جدي خل
ــك الزاوية  ــة تل طريقة بيع املاس
قام بتطويرها وأخذ يسير بخطه 

ــردي على مهل وكأنه يعطي  الس
ــتراحة للقارئ ليجر أنفاسه،  اس
ــف وبات  ــور تختل ــدأت األم هنا ب
ــم  احلكي خال من املغامرة واتس
ــة ثمانني  ــد الصفح ــدوء بع باله
ــة االقناع  ــه في غاي ــاً، لكن تقريب
ــه اإلخراجية  ــا طريقة حلّ كونه
ــل لها في زمن  ــي أرادنا أن منتث الت
ــتخلص عبرة  ــراءة الرواية، ونس ق
ــانية  النهاية بتفوق القيم االنس
ــة غاية  ــادة، رواي ــى امل ــة عل احلق
ــة الوطنية  ــي األهمية للمكتب ف

بالنسبة إلى عالم السرد الروائي 
ــى  عل ــا  بقدرته ــاز  متت ــي  العراق
ــا بصورة  ــآزق وتفعيله ــاد امل إيج
دها في  منطقية مدهشة، وجسّ
ــة أال وهو  ــري للرواي ــود الفق العم
ــة املغتربة،  ــخصية العراقي الش
تضوعت حكايته مسك الدالالت 

ــى ما  ــرج عل ــد ع ــات فق والعالم
ــوارث بعد  ــن ك ــراق م ــاب الع أص
تغيير النظام الدكتاتوري وما حل 
به من رزايا جعلت شبابه وأبنائه 
ــم الطائفي  ــن اجلحي ــون م يهرب
ــدول أوروبا  ــوذون ب ــري ويل والعنص
ــر والبحر.  ــني عن طريق الب كالجئ

حفاً تستحق الرواية حديثا أطول 
يطول إلى دراسة «مقارباتية» في 

كتاب نقدي. 
ــات في فنية  ــة بعض املالحظ ثم

القص:
- أبو الشخصية: غير مقنع البتة 
ــاهده  زجّ به الكاتب زجاً، ولم نش
في الفصول على االطالق ولم نره 
ــالّ وال كيف يعطف  يعيش في في
ــة، فالكاتب  ــة أفريقي ــى عائل عل
ــيس  ــع لبنات تأس ــم يض ــا ل هن
ــم به ولو  ــروض أن يهت ــألب، املف ل
لعدة أسطر يبني من خاللها في 
ــتدعي  ــا قناعات حني يس أذهانن
ــي الذي ظهر بفضل  مرافقه الوف
ــه ضابط في اخملابرات، ثم متى  أبي
ــى مجده في أوروبا؟!  غادر أبوه وبن
ــدا لكننا ككتاب  نعم جميلة ج
ــي باإلقناع  ــن املتلق ــون م مطالب
ــرة فهو أصول  لكل صغيرة وكبي
ــة صدرت  الرواي ــرد احلكائي.  الس
ــرد للطباعة والنشر/  عن دار الس

بغداد/ .٢٠٢١

البينة الجديدة/ خاص
ــراي الذي مثل أدباء  الشاعر عمر الس
ــاع  ــال  : إن اتس ــة ورد ق ــراق بباق الع
ــكل  ــاحات اجلمال في األدب تش مس
ــراب لذلك  ــاحات اخل نقصاناً في مس
مازلنا نحتفي ببعضنا نقرأ قصائدنا 
ــن نتفاعل في ظل  ــل إلى اآلخري لتص
ــن التخلف ،  ــات العاتية م كل املوج

ــعد وأنت متثل أمةً  ــكراً دكتور س فش
ــي رحاب قلبك  ــة لتحملنا ف من احملب
ــدى أن نتصفحه قبل أن نتصفح  األج
ــت  .وأختلف ــدك  وقصائ ــك  دواوين
ــم  ــي أوراقه ــاد ف ــاول للنق ــا التن زواي
ــني من تناول  ــم النقدية ب ومداخالته
ــعر سعد ياسني  ــجرة في ش رمز الش
ــعرية  ــاول صوره الش ــف ومن تن يوس

ــت الذي  ــة .ففي الوق ــزة والالفت املمي
ــام  ــم محمد جس قال فيه أ.د . جاس
إن النص الشعري عند الشاعر سعد 
ــاز وقال   ــف تأملي بامتي ــني يوس ياس
ــعد ياسني  ــتاذ علي الفواز إن س األس
ــجار حيث  ــد رمز األش ــف أعتم يوس
ــه في قراءة  ــجرة دور املوج تلعب الش
ــاعرة  ــاعر فيما قالت  الش جتربة الش

ــرى  ــاعر ي ــي إن الش ــالمة الصاحل س
ــا لينتمي  ــرق قبائله ــرارها ويخت أس
اليها في العطاء والنقاء الذي ترتديه 
ــي حداد  ــاعر. أ . د . عل ــا روح الش دائم
أستاذ األدب احلديث جامعة بغداد وفي 
ــعد  ــة قال إن س مداخلته في اجللس
ياسني يشتغل على أعمق من املعنى 
ــدث الكاتب  ــجار وحت ــري لألش الظاه

ــة  ــى الرؤي ــيراً إل ــيخ مش ــب الش رج
ــعورية لرهافة املعنى  العميقة والش
ــا  ــاعر فيم ــعرية للش ــورة الش والص
أشتغل األستاذ يوسف عبود جويعد 
ــاعر  على الرؤية الفنية التي أراد الش
ــيخها وضمها ضمن  ــا وترس تثبيته
ــعري، لتكون حاضرة  بنية النص الش
ــن .    ــكيل والتكوي ــة التش ــي عملي ف

وأشاد املبدع رضا احملمداوي في ورقته 
ــتغال الشعري للشاعر  مبنطقة اإلش
وحفرياته اإلبداعية في تلك املنطقة 
الشعرية وهو ينثرُ فيها بذورَ أشجارِهِ 
ــديدة اخلضرة .وقرأ  ــي غدتْ اآلن ش الت
الشاعر سعد ياسني يوسف عدداً من 
ــة والتي  قصائده اجلديدة خالل اجللس

أعتمدت األشجار رمزاً قاراً لها .

 

فنارات

تُثارُ في جلِّ احملافل األدبية والثقافية، واجلِلسات النقديّة 
ــي مفهوم  ــة األهمية، وه ــألة في غاي ــي تتناول مس الت
ــا النقديّة بالطراز  ــن وجهة نظرن ــة. ونحن نرى م الثقاف
ــرة التداولية بالطراز الثاني، بأن الثقافة هي  األول، والنظ
ــحة تداولية، ونوع من أنواع التواصل االمنوذجي بني  فس
املتلقي، وبني النصّ باعتباره النتاج احملفز لتثوير الطاقات 
الكامنة داخل املسلمات الساكنة والراكدة في النفس 
ــتعانة بها كدالئل واعظة للوقوف على  ــرية لإلس البش
ــة الكاتب  ــاءً احتوائياً لتجرب ــاره وع ــز النصّ بأعتب ركائ
ــة، واالنتمائية،  ــة، والثقافي ــة،  واألدبي ــة، والبيئي احلياتي
ــادي اللّغوي  ع االجته ــوُّ ــك التَّن ــوف في حضرة ذل والوق
، وتنغيم املوارد الفنية والتقنية التي  داخل جسد النصّ
ــذرة داخل مواطن  ــكاره املتج ــر عن أف ــا ، للتعبي ميتلكه
ــة الكونية  ــة البهي ــة هذه البقع ــي لترب ــه األنتمائ ثبات
ــه الذاتية على مفردات  ــراق) وأيضا في تعميم جتربت (الع
ــي تختزلها الذاكرة في  ــن الهموم اجلمعية الت املقارن م
ــي فهم وتقبيم  ــاد اإلجمالية والتراكمية ف جملة اإلبع
ــى  ــتجابة املُثل ــو االس ــرافي.فالنصّ ه ــد االستش البع
ــال املُدوّن،  ــاوق املنطقي لبيان مخي ــل منطقة التس داخ
ــرورة املُلحة،  ــرطية الض ــني األذهان املُتلقية، وهذا بش وب
ــحات املؤدية الى ذلك التراكم  ــس انتقاصاً من الفس ولي
الكمي الذي يخلق وعي نوعي بقصد القفز على السائد 
ة تفاوت واضح ما  ــيكون ثمَّ ــوف، لكنه بالضرورة س واملأل
ه إلى األجناس  ــالف انتماء نصّ بني مخيال املُدوّن مع اخت
ــة واملعرفية، والفنية وبني عملية التلقي، والنخبة  األدبي
ــة ملزمات هذا  ــداول وفق منظوم ــي داخل منطقة الت ه
ــرى بأنها املتربعة  ــي، ألنها تكاد وكما ن املتفاوت الفهم
ــفنجيته إلمتصاص الفهم  ، واس ــوق عرش فرش النصّ ف
ــاف، واالستقراء والتحليل والتفسير، وإحالته  أو االكتش
)  فحوصات ذات  ــل وجتري له أي (النصّ إلى منطقة التأوي
ــزى نقدي، ونصّ مجاور أو محاذي للنصّ األصيل.نحن  مغ
نرى شخصيا بأن الثقافة مبفهومها اللغوي تعني، ووفق 
القاموس احمليط:- إن مفردة املثقف تنحو ذات املعنى من 
ا  فه تثقيفً اً، وثقَّ ا فطنً ا خفيفً ا وثقافة، صار حاذقً ثقف ثقفً
ــويته وتقوميه.  اه، وهي تعني تثقيف الرمح ، أي تس ــوَّ س
رت في العصر احلديث للداللة على الرقيّ  والثقافة اُستثمِ
الفكري واألدبي واإلجتماعي لألفراد واجلماعات، والثقافة 
ــب، ولكنها نظرية  ــت مجموعة من األفكار فحس ليس
ــلوك اإلنساني واألخالقي  بالغة األهمية في تطوير الس
ــا ومالمحها بغية  ــم مالزمه ــي مبا يرس ــي واجلمال واألدب
ترميم حياة الفرد داخل مجتمعه.فالثقافة ملمح نوعي 
ــدى الفرد املتلقي، أو  ــي تطوير املالمح اجلمالية ل مهم ف
، باعتباره املتسيّد على ذوات املتداول املقروء. املدوّن للنصّ

ــد وعيونه املبصرة  ــث عن مهمة الناق ــياق احلدي ووفق س
ــى املعنى  ، والولوج ملعن ــصّ ــى الن ــى ثانٍ ملعن خللق معن
بداخله، وفي مداخالته االعتبارية املهمة التي يجد فيها 
ــكالنيته  ــد ملهماته في تقييم النصّ من حيث ش الناق
ــالل البنية او  ــق من خ ــن حيث النس ــوى) أو م أي (الفح
ــي، وبالتالي  ــن حيث التناول الثيم ــبك اللغوي، أو م الس
ــاف مناطق اجلمال والقبح  فهو مصدر من مصادر اكتش
.إن الثقافة في مجمل اشتغاالتها اجلمالية  داخل النصّ
تعني التذوق املُتميّز للفنون اجلميلة والعلوم اإلنسانية، 
ــتوى، وبالتالي  ــرف أيضا بالثقافة عالية املس وهو ما يع
فهي منط متكامل من أمناط املعرفة البشرية، والسلوك 
ــد على جملة من  ــري املعافى، والفهم الذي يعتم البش
ــالت اجلمعية في  ــد احملص ــادات الفاعلة في جس االعتق
مجمل التناول السايسولوجي.وهي بالتالي أي (الثقافة) 
ــتركة من القيم واألهداف واملمارسات التي  اجتاهات مش
ــراد بقيمهم  ــاني بني اإلف ــترك اإلنس ــز فاعلية املش يّ متُ

االنسانية، واألدبية، واالخالقية، واالنتمائية.

@NN@Úœb‘r€a
ÚÓ€b‡¶a@bËm¸bÃnëaÎ

سعدي عبد الكريم   

H�buáÏ∏a@7Å˛a@âÏj»€aIÚÌaÎâ@NNÔˆaÎä€a@Öäé€a@ø@là¶a@›ˆbçÎ
@fiÏ‹°@äËj‰„@·q@èuÏn„Î@…”Ïn„Î@Üní„@@@ÔˆaÎä€a@b‰‹»u@Z@ÔíÌä‘€a@·ÓÁaäia@@

›Óïb–n€a@›ÿi@·Ó‹»€a@ÔñÇí€a@Öâbé€bi@Îä€a@âÏflc@‚bflã@Ÿ€bfl@È„˛@b‰Ó‹«@bËi@÷Ï–m

—çÏÌ@¥çbÌ@Ü»ç@âbvëc@o‘€dm@@NN…Ó‡v‹€@Úœb‘r€a@ÚÓ»∫@ø
Új0a@Âfl@Úflc@›rπ@—çÏÌ@¥çbÌ@Ü»ç@ä«bí€a@Z@aäé€a@ä‡«

    حني تدون حكاية الرواية على الورق أول ما يتبادر إلى ذهن الكاتب أنه كيف يجذب انتباه املتلقي ملا 
يبغي طرحه باألسلوب السردي الذي تبناه، وباألخص   كيفية شمولها على عنصري الرغبة واخلطر، 
إذ كالهما وألجل أن يكونا مؤثرين فالبد من أنهما ذات طابع انساني لكي يشعر املتلقي أن نفسه قد 

انغمرت في عالم احلكاية.

قراءة / جواد الكاتب

احتفى أدباء العراق 
ومثقفوه  باِّـنجز 

الشعري للشاعر د . 
سعد ياسني يوسف 
َّـ جلسة أقيمت َّـ 

جمعية الثقافة للجميع 
بحضور كوكبة من أدباء 
العراق ِّـناسبة صدور 
مجموعته السابعة 

(األشجار تحلّق عميقا) 
أدارها الشاعر جاسم 

العلي .

âaÜïa
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في صبيحة يوم اخلميس املاضي السادس عشر 
ــط جمع  ــران احلالي ( ٢٠٢٢) ووس ــهر حزي من ش
ــادة القضاة واعضاء االدعاء العام  غفير من الس
واحملامني واستاذ القانون الدستوري في اجلامعة 
ــني عاطف  ــان الدكتور ( ام ــي لبن ــالمية ف االس
ــاء األعلى  ــس مجلس القض ــا) وممثل رئي صليب
ــام دائرة  ــني) مدير ع ــم عبد حس ــيد ( رحي الس
ــات . وبحضور رئيس محكمة استئناف  احلراس
بغداد الرصافة االحتادية القاضي األستاذ (عماد 
ــادة القضاة نواب رئيس محكمة  اجلابري) والس
ــاء الهيئات  ــادة القضاة رؤس ــتئناف والس االس
االستئنافية واعضائها والسادة قضاة محكمة 
ــم التحقيق في  ــادة قضاة محاك ــداءة والس الب
ــوال  ــة األح ــي محكم ــيد قاض ــة والس الرصاف
الشخصية في الرصافة والسادة قضاة محكمة 
ــة الفقيدة  ــة وكذلك حضور عائل جنح الرصاف
ــم داخل) ممثلة  ــة القاضية ( ذكرى جاس الراحل
ــة محكمة  ــقيقتها.. أقامت رئاس ــا وش بزوجه
استئناف بغداد الرصافة االحتادية وبالتعاون مع 
رابطة القاضيات العراقية حفل تكرمي للمغفور 
ــهادة الدكتوراه  ــبة حصولها على ش لها ملناس
الفخرية في احلقوق / القانون العام من اجلامعة 
ــالمية في لبنان تكرمياً ملهنيتها ولبحوثها  االس
الرصينة وسعة افقها ونظرتها املستقبلية في 
مجال اختصاصها القانوني حيث اسهمت في 
اثراء املكتبة العلمية وبدأ احلفل التكرميي بقراءة 

آيات من الذكر احلكيم وسورة الفاحتة  على روح 
الفقيدة ايذانا باالفتتاح ثم القت رئيسة رابطة 
القاضيات العراقية القاضية ( تغريد عبد اجمليد 
ــة قيّمة ثمنّت خاللها الروح العالية  ناصر) كلم
ــا القاضية ( ذكرى  ــا املغفور له ــي متتعت به الت
ــا لن ميحوها  ــل ) . واكدت ان ذكراه ــم داخ جاس
الزمن مهما امتد ألن األرث الذي تركته في مجال 
ــا كبير . واضافت ان الفقيدة عملت  اختصاصه
ــيرتها الوظيفية بكل أمانة واخالص  طيلة مس
ــر كل الذين عملت  وكانت محط اعجاب وتقدي
ــتاذ القانون الدستوري  معهم .. بعدها القى اس
ــالمية في لبنان الدكتور ( أمني  في اجلامعة االس
عاطف صليبا) كلمة في املناسبة كانت معبّرة 
ــث روى ان الفقيدة  ــت حي ــي ذات الوق ــرة ف ومؤث
اوصته له شخصيا ورئاسة اجلامعة االسالمية 
ــاهل أو اجملاملة معها  ــدم التس ــكل عام بع بش
ــرف الواحد :  ــم باحل ــتها وقالت له ــالل دراس خ
(أريد أن أثبت جدارتي العلمية) واضاف صليبا ان 
ــا ظلت ترّن في ذاكرته ألنها مبعث فخر  كلماته
ــه ترحم على الفقيدة  ــزاز لنا ولكم .كما أن واعت
رحمها اهللا . بعدها جرت مراسم تسليم شهادة 
ــة اجلامعة  ــن قبل رئاس ــة م ــوراه الفخري الدكت
االسالمية في لبنان ممثلة بالدكتور (أمني عاطف 
ــدة . ( البينة اجلديدة)  ــى عائلة الفقي صليبا) ال
كانت حاضرة في هذا احلفل التكرميي وسجلّت 
ــاً مع زوج الراحلة  ــه واجرت حواراً مقتضب وقائع

رحمها اهللا حيث قال : لقد كان فقدان القاضية 
الراحلة خسارة كبيرة وله وقع مؤثر في نفوسنا 
ــل في نفوس  ــه وقع مماث ــة مثلما ل ــن كعائل نح

زميالتها وزمالئها من القضاة .. 
وقــال: اقــدم الشــكر َّـ الوقت ذاته للســيد 
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور 
فائق زيدان ِّـوقفه اُِّـشــرف معنا منذ ســاعة 
رحيــل الفقيدة اُّـ الــدار اآلخــرة ولحد اآلن. 
واختتم كلمته بالقــول: وال يفوتني أن اوجه 
شــكري َّـ الوقت ذاته اُّـ القاضي االســتاذ 
(عمــاد الجابــري) رئيــس محكمة اســتئناف 
بغــداد الرصافة االتحادية لرعايته واهتمامه 
لنــا وهذا هــو ديدنه دائما ألنــه رجل يعطي 
لكل ذي حق حقه والشــكر موصول ايضا اُّـ 
رئيســة رابطــة القاضيات العراقيــة القاضية 
(تغريــد عبــد اِّـجيــد ناصــر) واُّـ عضــوات 
الرابطة للمواقــف النبيلة تجاه الفقيدة منذ 
لحظة اعــالن نبأ وفاتها حتى مواراتها الثرى 

 ..
ــرف ال ميكن  ــذا املوقف النبيل واملش وأكيد أن ه
نسيانه ابدا وهو دليل اصالة ودليل مهنية ووفاء 
ــوح القضاء العراقي .  ــا بذلته الفقيدة في س مل
ــقيقة الفقيدة الراحلة فقالت لـ ( البينة  أما ش
ــكر والتقدير  ــن الش ــا عاجزة ع ــدة) : أنه اجلدي
ــيد رئيس مجلس  ــخص الس الذي تكنه الى ش

ــتئناف  ــس محكمة اس ــى ولرئي ــاء األعل القض
ــة والى القاضية ( تغريد  بغداد الرصافة االحتادي
ــة القاضيات  ــة رابط ــر ) رئيس ــد اجمليد ناص عب
ــاه الفقيدة ثم  ــرفة جت ــة للمواقف املش العراقي
أجهشت بالبكاء واختنقت بالعبرة ولم تكمل 
ــاخنة .  ــف دموعها الس ــي تكفك ــث وه احلدي
ــم داخل)  وكانت القاضية الراحلة  ( ذكرى جاس
ــبب  ــد توفيت بأجلها احملتوم خارج العراق بس ق
ــفرها  ــا طويالً رغم س ــم ميهله ــرض عضال ل م
ــتئناف  ــة محكمة اس ــالج   .. وكانت رئاس للع
ــد أقامت مجلس عزاء على  الرصافة االحتادية ق
ــخ (٢٠٢٢/٤/٢١)  ــا في قاعة حمورابي بتاري روحه
ــغلت  ــر ان الفقيدة كانت قد ش ــر بالذك .. وجدي
منصب قاضي محكمة األحوال الشخصية في 
الرصافة وعرف عنها تفانيها في سوح القضاء 
وايصالها احلقوق الى اصحابها وال منلك في هذه 

املناسبة اال ان نقول انا هللا وانا اليه راجعون .

*  نبذة عن املناصب التي شغلتها الفقيدة *

١- قاضية محكمة جنح الكرادة.  
٢- قاضية حتقيق احملكمةاملركزية .

٣- قاضية محكمة جنح اجلوازات .
٤- قاضية محكمة جنح االعظمية. 

ــخصية في  ــة االحوال الش ــة محكم ٥- قاضي
الرصافة .

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï@O@ÍÜ«a@—‹fl
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@Êb‰j€@ø@ÚÓfl˝ç¸a@Ú»flb¶a@Âfl@‚b»€a@ÊÏ„b‘€a@O@÷Ï‘ßa@ø@ÚÌäÇ–€a@ÍaâÏn◊Ü€a@ÒÖbËë@Û‹«@ÒÜÓ‘–€a@fiÏñy@Újçb‰Ω@·Ó”c@Ôπäÿn€a@›–ßa@
@H›ÅaÖ@·çbu@Ùä◊á@I@ÚÓôb‘€a@b:@âÏ–Ã‡‹€@�bÓπäÿm@�̋ –y@·Ó‘m@ÚÓ”aä»€a@pbÓôb‘€a@Ú�iaâ@…fl@ÊÎb»n€biÎ@ÚÌÖb§¸a@Úœbïä€a@OÖaÜÃi@“b‰˜nça@Ú‡ÿ™@Úçbˆâ@@

@Âflå€a@bÁÏzπ@Â€@bÁaä◊á@Z@pÜ◊cÎ@H›ÅaÖ@·çbu@Ùä◊á@I@b:@âÏ–ÃΩa@bËi@o»n∑@>€a@ÚÓ€b»€a@ÄÎä€bi@ÜÓímÎ@ÊaÜÌã@’ˆbœ@âÏn◊Ü€a@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ@ÖÏËu@b:@Ú‡‹◊@ø@Â �‡rm@Häïb„@ÜÓ1a@Üj«@ÜÌäÃm@ÚÓôb‘€a@I@ÚÓ”aä»€a@pbÓôb‘€a@Ú�iaâ@ÚéÓˆâ@

@Òbö‘‹€@b‡ËnÌb«ä€@ÚÌÖb§¸a@Úœbïä€a@OÖaÜÃi@“b‰˜nça@Ú‡ÿ™@èÓˆâ@äib¶a@Öb‡«@Ôôb‘€aÎ@ÊaÜÌã@’ˆbœ@âÏn◊Ü€a@Ôôb‘€a@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ@Ô€b»fl@µa@bË„b‰nflaÎ@bÁäÿë@äœaÏi@‚Ü‘nm@ÒÜÓ‘–€a@Ú‹ˆb«
·ÿ€Î@b‰€@Ò7j◊@ÒâbéÅ@bËmbœÎ@ÊgÎ@Ô‡‹»€a@b:b©@ø@ÚiÎ˙ÖÎ@ÚÓ„b–nfl@o„b◊Î@NNH@ÚÓ‹‡»€aÎ@ÚÓ‡‹»€a@ÔmâaÜu@ojqc@Êc@ÜÌâc@I@b∏gNN@CÔ»fl@ÊÏ‹Ábénm@¸Î@Ô„ÎÜ«bém@¸D@@ÜyaÏ€a@“äßbi@ÒÜÓ‘–€a@@Ô€@o€b”@ZbjÓ‹ï

@bËïbñnÅa@fib©@ø@b:@âÏ–Ã‡‹€@åÓ‡nΩaÎ@7jÿ€a@âÎÜ€bi@È€@Ú‡‹◊@ø@ÜÓíÌ@Êb‰j€@ø@ÚÓfl˝ç¸a@Ú»flb¶a@ø@âÏnçÜ€a@ÊÏ„b‘€a@ábnçc@�@bjÓ‹ï@—üb«@¥flc@âÏn◊Ü€a@

رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االحتادية القاضي ( عماد اجلابري ) اثناء حضوره  حفل التكرمي

جانب من احلضور 

جانب من احلضور 

جانب من حفل التكرمي جانب من حفل التكرمي جانب من حفل التكرمي 

أستاذ القانون الدستوري في اجلامعة االسالمية في لبنان يلقي كلمتهرئيسة رابطة القاضيات العراقيةتلقي كلمتها نحت للفقيدة من اجلامعة االسالمية في لبنان  جانب من احلضور  شهادة الدكتوراه الفخرية التي مُ

جانب من احلضور 
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في صبيحة يوم اخلميس املاضي السادس عشر 
ــط جمع  ــران احلالي ( ٢٠٢٢) ووس ــهر حزي من ش
ــادة القضاة واعضاء االدعاء العام  غفير من الس
واحملامني واستاذ القانون الدستوري في اجلامعة 
ــني عاطف  ــان الدكتور ( ام ــي لبن ــالمية ف االس
ــاء األعلى  ــس مجلس القض ــا) وممثل رئي صليب
ــام دائرة  ــني) مدير ع ــم عبد حس ــيد ( رحي الس
ــات . وبحضور رئيس محكمة استئناف  احلراس
بغداد الرصافة االحتادية القاضي األستاذ (عماد 
ــادة القضاة نواب رئيس محكمة  اجلابري) والس
ــاء الهيئات  ــادة القضاة رؤس ــتئناف والس االس
االستئنافية واعضائها والسادة قضاة محكمة 
ــم التحقيق في  ــادة قضاة محاك ــداءة والس الب
ــوال  ــة األح ــي محكم ــيد قاض ــة والس الرصاف
الشخصية في الرصافة والسادة قضاة محكمة 
ــة الفقيدة  ــة وكذلك حضور عائل جنح الرصاف
ــم داخل) ممثلة  ــة القاضية ( ذكرى جاس الراحل
ــة محكمة  ــقيقتها.. أقامت رئاس ــا وش بزوجه
استئناف بغداد الرصافة االحتادية وبالتعاون مع 
رابطة القاضيات العراقية حفل تكرمي للمغفور 
ــهادة الدكتوراه  ــبة حصولها على ش لها ملناس
الفخرية في احلقوق / القانون العام من اجلامعة 
ــالمية في لبنان تكرمياً ملهنيتها ولبحوثها  االس
الرصينة وسعة افقها ونظرتها املستقبلية في 
مجال اختصاصها القانوني حيث اسهمت في 
اثراء املكتبة العلمية وبدأ احلفل التكرميي بقراءة 

آيات من الذكر احلكيم وسورة الفاحتة  على روح 
الفقيدة ايذانا باالفتتاح ثم القت رئيسة رابطة 
القاضيات العراقية القاضية ( تغريد عبد اجمليد 
ــة قيّمة ثمنّت خاللها الروح العالية  ناصر) كلم
ــا القاضية ( ذكرى  ــا املغفور له ــي متتعت به الت
ــا لن ميحوها  ــل ) . واكدت ان ذكراه ــم داخ جاس
الزمن مهما امتد ألن األرث الذي تركته في مجال 
ــا كبير . واضافت ان الفقيدة عملت  اختصاصه
ــيرتها الوظيفية بكل أمانة واخالص  طيلة مس
ــر كل الذين عملت  وكانت محط اعجاب وتقدي
ــتاذ القانون الدستوري  معهم .. بعدها القى اس
ــالمية في لبنان الدكتور ( أمني  في اجلامعة االس
عاطف صليبا) كلمة في املناسبة كانت معبّرة 
ــث روى ان الفقيدة  ــت حي ــي ذات الوق ــرة ف ومؤث
اوصته له شخصيا ورئاسة اجلامعة االسالمية 
ــاهل أو اجملاملة معها  ــدم التس ــكل عام بع بش
ــرف الواحد :  ــم باحل ــتها وقالت له ــالل دراس خ
(أريد أن أثبت جدارتي العلمية) واضاف صليبا ان 
ــا ظلت ترّن في ذاكرته ألنها مبعث فخر  كلماته
ــه ترحم على الفقيدة  ــزاز لنا ولكم .كما أن واعت
رحمها اهللا . بعدها جرت مراسم تسليم شهادة 
ــة اجلامعة  ــن قبل رئاس ــة م ــوراه الفخري الدكت
االسالمية في لبنان ممثلة بالدكتور (أمني عاطف 
ــدة . ( البينة اجلديدة)  ــى عائلة الفقي صليبا) ال
كانت حاضرة في هذا احلفل التكرميي وسجلّت 
ــاً مع زوج الراحلة  ــه واجرت حواراً مقتضب وقائع

رحمها اهللا حيث قال : لقد كان فقدان القاضية 
الراحلة خسارة كبيرة وله وقع مؤثر في نفوسنا 
ــل في نفوس  ــه وقع مماث ــة مثلما ل ــن كعائل نح

زميالتها وزمالئها من القضاة .. 
وقــال: اقــدم الشــكر َّـ الوقت ذاته للســيد 
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور 
فائق زيدان ِّـوقفه اُِّـشــرف معنا منذ ســاعة 
رحيــل الفقيدة اُّـ الــدار اآلخــرة ولحد اآلن. 
واختتم كلمته بالقــول: وال يفوتني أن اوجه 
شــكري َّـ الوقت ذاته اُّـ القاضي االســتاذ 
(عمــاد الجابــري) رئيــس محكمة اســتئناف 
بغــداد الرصافة االتحادية لرعايته واهتمامه 
لنــا وهذا هــو ديدنه دائما ألنــه رجل يعطي 
لكل ذي حق حقه والشــكر موصول ايضا اُّـ 
رئيســة رابطــة القاضيات العراقيــة القاضية 
(تغريــد عبــد اِّـجيــد ناصــر) واُّـ عضــوات 
الرابطة للمواقــف النبيلة تجاه الفقيدة منذ 
لحظة اعــالن نبأ وفاتها حتى مواراتها الثرى 

 ..
ــرف ال ميكن  ــذا املوقف النبيل واملش وأكيد أن ه
نسيانه ابدا وهو دليل اصالة ودليل مهنية ووفاء 
ــوح القضاء العراقي .  ــا بذلته الفقيدة في س مل
ــقيقة الفقيدة الراحلة فقالت لـ ( البينة  أما ش
ــكر والتقدير  ــن الش ــا عاجزة ع ــدة) : أنه اجلدي
ــيد رئيس مجلس  ــخص الس الذي تكنه الى ش

ــتئناف  ــس محكمة اس ــى ولرئي ــاء األعل القض
ــة والى القاضية ( تغريد  بغداد الرصافة االحتادي
ــة القاضيات  ــة رابط ــر ) رئيس ــد اجمليد ناص عب
ــاه الفقيدة ثم  ــرفة جت ــة للمواقف املش العراقي
أجهشت بالبكاء واختنقت بالعبرة ولم تكمل 
ــاخنة .  ــف دموعها الس ــي تكفك ــث وه احلدي
ــم داخل)  وكانت القاضية الراحلة  ( ذكرى جاس
ــبب  ــد توفيت بأجلها احملتوم خارج العراق بس ق
ــفرها  ــا طويالً رغم س ــم ميهله ــرض عضال ل م
ــتئناف  ــة محكمة اس ــالج   .. وكانت رئاس للع
ــد أقامت مجلس عزاء على  الرصافة االحتادية ق
ــخ (٢٠٢٢/٤/٢١)  ــا في قاعة حمورابي بتاري روحه
ــغلت  ــر ان الفقيدة كانت قد ش ــر بالذك .. وجدي
منصب قاضي محكمة األحوال الشخصية في 
الرصافة وعرف عنها تفانيها في سوح القضاء 
وايصالها احلقوق الى اصحابها وال منلك في هذه 

املناسبة اال ان نقول انا هللا وانا اليه راجعون .

*  نبذة عن املناصب التي شغلتها الفقيدة *

١- قاضية محكمة جنح الكرادة.  
٢- قاضية حتقيق احملكمةاملركزية .

٣- قاضية محكمة جنح اجلوازات .
٤- قاضية محكمة جنح االعظمية. 

ــخصية في  ــة االحوال الش ــة محكم ٥- قاضي
الرصافة .

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï@O@ÍÜ«a@—‹fl
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رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االحتادية القاضي ( عماد اجلابري ) اثناء حضوره  حفل التكرمي

جانب من احلضور 

جانب من احلضور 

جانب من حفل التكرمي جانب من حفل التكرمي جانب من حفل التكرمي 

أستاذ القانون الدستوري في اجلامعة االسالمية في لبنان يلقي كلمتهرئيسة رابطة القاضيات العراقيةتلقي كلمتها نحت للفقيدة من اجلامعة االسالمية في لبنان  جانب من احلضور  شهادة الدكتوراه الفخرية التي مُ

جانب من احلضور 





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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ميسان / البينة اجلديدة
ــتعداد احملافظة لنصب  ــي دواي ، اس ــان عل ــد محافظ ميس أك
ــد الترابي  ــريط احلدودي، وإجناز الس كاميرات حرارية ملراقبة الش
ــال دواي، إن محافظة  ــلل والتهريب. وق األمني ملنع حاالت التس
ميسان مستعدة لنصب كاميرات حرارية متطورة لتمكن قوات 
ــر من مسك األرض ومراقبة  حرس احلدود املتمثلة باللواء العاش
ــي الربط  ــالح واخملدرات ف ــني وجتار الس ــة املهرب ــدود ومالحق احل
ــرقية.وأضاف أن ذلك لن يتم  ــدودي احملاذي ملناطق األهوار الش احل
ــافة ٥١ كم، وكاميرات  ــد ترابي أمني ممتد على مس إال بوجود س
ــرقة. وكانت  ــبة حتول دون تعرضها للس ــر لها حماية مناس توف
ــابق، عن تخصيص  ــت في وقت س ــان، قد أعلن محافظة ميس
مبالغ مالية من البترودوالر لنصب كاميرات مراقبة على الشريط 
ــات التهريب وجتارة  ــدف احلد من عملي ــدودي في احملافظة به احل
ــرف قائد عمليات ميسان اللواء  ــابق، أش ــالح.وفي وقت س الس
ــاء  ــير األعمال في إنش ــم الزبيدي، على س ــن محمد جاس الرك
ــد  ــي لهيئة احلش ــدة الترابية التي ينفذها اجلهد الهندس الس
ــريط  ــة لهور احلويزة على الش ــل تأمني احلماي ــعبي من أج الش
ــد واملراقبة ملنع  ــي، كذلك لتأمني الرص ــدودي العراقي اإليران احل
ــلطة  ــلل والتهريب والعبور غير القانوني وفرض س حاالت التس
ــة  ــة على احلدود املائية في األهوار ومنع املهربني من ممارس الدول
ــن مناطق احلدود  ــاء على ظاهرة التهريب م ــاطاتهم والقض نش

التابعة حملافظة ميسان. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، ان قبول  ــي التميمي، امس الس ــر القانوني، عل ــد اخلبي اك
ــتقالة اعضاء الكتلة الصدرية بحاجة الى امر ديواني. وقال  اس
التميمي ، إن االستقالة اخلاصة بأعضاء الكتلة الصدري قدمت 
إلى رئيس البرملان وفق املادة ١٢  فقرة ٢ من قانون مجلس النواب 
ــتقالة الى  ــنة ٢٠١٨  ووافق عليها، وحتتاج االس العراقي ١٣ لس
ــتقالة وبعدها يفاحت رئيس البرملان  ــدار امر ديواني يؤكد االس اص
ــال اسماء البدالء.وبني أن البدالء هم  مفوضية  االنتخابات الرس
ــرة االنتخابيه وفق املادة ١٥ من قانون  ــرين في الدائ افضل اخلاس
ــة البرملان  ــنة ٢٠٢٠ وبعدها يحدد يوم جللس ــات ٩ لس االنتخاب
ــق املادة٥٠من  ــام البرملان وف ــتورية أم ــدالء اليمني الدس الداء الب
ــن الطعن في صحة  ــهد حاالت م ــتور.واضاف انه قد نش الدس
ــتور وهذا الطعن  ــق املادة ٥٢ من الدس ــة النواب اجلدد وف عضوي
ــت بها البرملان بالتصويت باغلبية الثلثني من األعضاء وايضا  يب
ــان بالرفض أو عدم البت في الطلب قابل للطعن أمام  قرار البرمل

احملكمة االحتادية خالل ٣٠ يوم من القرار أو عدم الرد.

;fÁÖ‚h;√fi∏;ÏËfiŸ\;k\Ô\Öpb;Ç]†\
‡]âËŸ;∫;Ïu÷àˆ\Â;k\ÑÅ}∏\

;g\Êfi’\;Ï’]Œià\;s]iü;◊·
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Ä\ÄáËà;ª fi’\;Ì÷¡;f÷�’\;U;”dÂ\;‹]¡;ØŸ^;flŸ;–\Ö¬÷’;ÖçeŸ;wÁÖëh
بغداد / البينة اجلديدة

ــام ملنظمة الدول  ــن األمني الع أعل
ــد  محم ــك  أوب ــط  للنف ــدرة  املص
ــبت، حاجة  ــدو، امس الس باريكين
االقتصاد الدولي للطاقة واستخدام 
ــار إلى  ــا، وفيما أش ــددة منه املتج
ــتخدامات  باس ــادة  الزي ــم  حج
ــنتني املقبلتني،  الطاقة خالل الس
ــرورة التعامل مع التحديات  أكد ض
ــة  ــدادات الطاق ــان إم ــة لضم كاف
ــدو، خالل  ــال باريكين ــة. وق العاملي
ــيد  ــه في منتدى الطاقة أش كلمت
ــة  العراقي ــات  املؤسس ــود  بجه
ــة وحضور خبراء  إلعداد هذه القم
ــى أن هذا  ــاً إل ــال، الفت ــن طراز ع م
ــرات عصية في  احلدث يأتي في فت
ــث يختبر العالم  هذا القطاع حي
تداعيات كورونا إضافة الى انقطاع 
ــا. ــرب أوكراني ــبب ح ــد بس التزوي
وأضاف أن تداعيات كورونا ما زالت 
ــة خاصة  ــوق الطاق ــر على س تؤث
ــني، حيث  ــيا والص ــدان آس ــي بل ف
ــتهالك الطاقة  ــط اس ــر محي تغي
ــتوى  ــتعد على املس وعلينا أن نس

ــل ارتفاع  ــل ألي حتديات مث الطوي
ــلة  التضخم والضعف في سلس
ــار االقتصادي  ــدادات واالنحص اإلم
ــك املركزي األوروبي وكذلك  في البن
ــع ينبغي التعامل مع  الياباني.وتاب

ــات لضمان إمدادات  جميع التحدي
الطاقة العاملية، ونحتاج إلى رؤية 
ــتقبلية متكننا من السيطرة  مس
ــة  ــة ومواجه ــعار الطاق ــى أس عل
التداعيات الوخيمة لألزمات.ولفت 

ــتخدام االحتياطي  ــه مت اس إلى أن
ــر من ٣٠  ــتراتيجي وضخ أكث االس
مليون برميل إنطالقاً من شهر أيار، 
وما زلنا نبحث عن حلول ملواجهة 
ــاخ والتحديات  ــات تغيير املن حتدي

ــة، مردفاً بالقول  ــي مجال الطاق ف
ــتدامة  ــول مس ــى حل إل ــاج  نحت
ــتعجلة وليس هناك  وليست مس
ــدى إليجاد  ــذا املنت ــن ه ــل م أفض
احللول لكل اإلشكاالت املطروحة.

ــرورة أن تكون هناك  ــد على ض وأك
ــدم  ع ــب  لتجن ــاملة  ــة ش مقارب
ــة ،  ــوق الطاق ــي س ــتقرار ف االس
ــي  ــاد الدول ــى أن االقتص إل ــاً  الفت
سيحتاج إلى ضعف الطاقة التي 
يستهلكها من إنفاق ١٢٤ تريليون 
ــى ٢٧٠ تريليون  ــي ٢٠٢٠، إل دوالر ف
ــول  بالق ٢٠٢٤.وأردف  ــالل  خ دوالر 
ــتكون هناك زيادة على الطاقة  س
ــى ٣٠٠ مليون  ــاً إل ــن ٢٢٤ مليون م
ــل في عام ٢٠٢٤، وليس هناك  برمي
مصدر للطاقة ميكن أن يغطي هذا 
ــتخدام  ــار إلى أن اس الطلب. وأش
الطاقة املتجددة في عام ٢٠٢٠ بلغ 
٢٫٢٤٪، وفي عام ٢٠٢٤ سيصل إلى 
ــة النفط من  ــاً أن حاج ١٠٪، مبين
ــة خالل العام املاضي ٢٠٢٠،  الطاق
بلغت ٣٠٪، وفي عام ٢٠٤٥ ستصل 

احلاجة إلى ٥٠٪.
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بغداد / البينة اجلديدة

حدد املستشار املالي لرئيس مجلس الوزراء، 
ــني ضامنتني  ــد صالح ، ركيزت مظهر محم
لالستثمار واإلنتاج التشغيلي، فيما طرح 
ــوارد إضافية خارج اإلطار  ٨ حلول إليجاد م
الريعي.وقال صالح، إن التشغيل احلكومي 
ــة  ــة املالي ــى الرافع ــتولياً عل ــى مس أمس
ــة فعلية تذكر، وبلغ  للدولة من دون إنتاجي
حد اخلطر، على الرغم من إيجابية التطلع 
ــريع إليرادات  إلى التراكم املالي الوقتي الس
ــتثنائي  ــرف الدولي االس ــي الظ ــط ف النف
الراهن.وأضاف، ومن دون إيجاد رابطة إنتاجية 
مستدامة قادرة على التشغيل املنتج لرأس 
ــري العاطل عن العمل سيبقى  املال البش
ــكل الصداع األول لقلق األمة  هذا األمر يش
ــة واالزدهار  ــتقبل التنمي العراقية في مس

ــن التفكير من  ــع أنه البد م االقتصادي.وتاب
ــات ال تبتعد قطعاً  ــارج الصندوق وبأولوي خ
ــرف للقطاع اخلاص  عن الدور الفاعل واملش
الوطني املنتج وبأسس إجتماعية، ليكون 
ــوذج  ــي للنم ــي التدريج ــل املوضوع البدي
ــياق  ــن، وهو س ــغيلي الراه ــي التش الريع
ــديد االنغالق والفاعلية في  استهالكي ش
ــالد املعدة  ــتنزف ملوارد الب ــف ومس التوظي
ــروة البالد. ــي لث ــم احلقيق ــاج والتراك لإلنت
ولفت إلى أن الدولة في جميع هيئاتها أمام 
مسؤولية وطنية وأخالقية في العمل على 
ــعب، ويجب أن  التوظيف املنتج لقوى الش
تسعى الهيئات الدستورية كافة إلى توفير 
ــي وبركيزتني ضامنتني  اخليار الالئق والعمل
ــى  ــغيلي، األول ــاج التش ــتثمار واإلنت لالس
ــرة احلكومية  ــروض امليس ــل الق ــط متوي رب
ــها  نفس ــة  احلكوم ــن  م ــة  املضمون أو 

ــوق في القطاع  واملمنوحة إلى صناع الس
ــتوفرهم  ــتغلني الذين س اخلاص بعدد املش
ــوق  قاعدة املعلومات الرقمية احملكمة لس
ــود قانونية تضمن  ــق عق ــل وعلى وف العم
ــق برنامج  ــة وعلى وف ــوق األطراف كاف حق
ــامل ومحكم قانونياً. ــتثماري مرن وش اس
وتابع أما الركيزة الثانية فهي توفير احلقوق 
ــي القطاع  ــع العاملني ف ــة جلمي التقاعدي
ــة موازية لصندوق  ــي وعلى وفق صيغ األهل
ــي احلالي، ويتعاطى الصندوق  تقاعد الوطن
ــع العاملني الدائمني في  بفاعلية ومرونة م
ــاع اخلاص على أن تتولى الدولة حتمل  القط
ــدوق التقاعد اخلاص  ــل صن ــب من متوي جان
ــة الدعم في  ــاً من هيكل ــده جزءاً مهم وع
املوازنة العامة للدولة وجتسيداً الجتماعية 
ــي حديثه  ــوق.وأكد ف ــة في دعم الس الدول
ــة مليزانية الدولة  ــن مقترحات توفر داعم ع
ــد على النفط  ــار الريعي املعتم خارج اإلط
ــة إلى التفكير (من  أن العراق بحاجة ماس
ــي)، والعمل  ــدوق الريعي احلال ــارج الصن خ
ــني الدولة  ــراكة ب ــى وفق مناذج من الش عل
ــاد  إيج ــاً  وثاني أوالً،  ــي  االجتماع ــوق  والس
ــى إيرادات النفط  ــات متويل ال تعتمد عل آلي
ــد كذلك على  ــب بل تعتم ــرة فحس مباش
ــغيل، وثالثاً  ــة عن التش ــض العاطل الفوائ
ــى وفق  ــي وعل ــتثمار األهل ــجيع االس تش
ــات حكومية واضحة طويلة األمد،  سياس
ورابعاً توفير وسائل مرنة في التمويل احمللي 
ــيادياً  ــندات املضمونة س كالتعاطي بالس
ــاً تدوير األموال من وحدات الفائض  وخامس
ــتثمار،  إلى وحدات العجز القادرة على االس
وسابعاً إعادة تدوير وتخصيص املوارد املالية 
ــق، وأخيراً  ــارف أو الصنادي ــالل املص ــن خ م
ــاطات املشغلة للعمل  التوجه نحو النش
ــول، إن ما طرح  ــم بالق ــدرة للدخل.وخت وامل
ــدور في ذهن  ــتقبلية ت يقع ضمن رؤية مس
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
عندما أشار إلى االستنزاف الذي تستغرقه 
ــغلية للدولة والتي تستهلك  املوازنة التش

موارد النفط الناضب دون مردود إنتاجي.
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السليمانية / البينة اجلديدة
ــي حاالت اإلصابة احلادة  يتواصل تفش
ــني  املواطن ــني  ب ــيء  والق ــهال  باإلس
ــليمانية بإقليم  ــة الس ــي محافظ ف
كردستان العراق، وبينهم نسبة كبيرة 
ــبت،  من األطفال، حيث مت اإلعالن، الس
ــفيات اخلاصة  ــد املستش من قبل أح
ــاة طفل يبلغ ٤ أعوام  باألطفال عن وف
ــهال  ــات اإلصابة باإلس جراء مضاعف
ــا أعتبره خبراء  واجلفاف والقيء.وهو م
ــى أن هذه  ــون عالمة خطيرة عل صحي

ــدتها  ــة الوبائية تختلف في ش املوج
ــن املعتاد من  ــام، ع ــذا الع ــا ه وحدته
ــاالت مرتبطة عادة  ــجيل هكذا ح تس
ــل  فص ــول  وحل ــس  الطق ــرات  بتغي
ــة في  ــات الصحي ــق اجله الصيف.ووف
احملافظة فقد مت تسجيل دخول أكثر من 
٤ آالف حالة في غضون أقل من أسبوع 
ــو ٧٠٠ إلى ٨٠٠  واحد فقط، مبعدل نح
ــب ما أعلن املتحدث  حالة يوميا، حس
ــليمانية  ــة الس ــة صح ــم مديري باس
سامان لطيف لوسائل اإلعالم.وكشف 

ــول نتائج  ــار وص ــف أنهم بانتظ لطي
ــلة خملتبرات  ــل للمرضى املرس التحالي
العاصمة العراقية بغداد، لكشف ما 
ــرض الكوليرا أم  ــت اإلصابات مب إذا كان
ــام مديرية صحة  ــذا وكان مدير ع ال.ه
ــليمانية صباح هورامي، قد حذر  الس
ــكوكهم تذهب  ــن أن ش ــام م ــل أي قب
نحو أن ما تشهده املنطقة من ارتفاع 
مهول في حاالت اإلسهال املرضية هو 
ــار وباء الكوليرا وتفشيه  بداية النتش
ــة  منظم ــع.ووفق  واس ــاق  نط ــى  عل

ــإن الكوليرا مرض  ــة العاملية ف الصح
ــى حد وميكن  ــديد الفوعة إلى أقص ش
ــبب في اإلصابة بإسهال مائي  أن يتس
ــراوح بني  ــتغرق فترة تت ــاد، وهو يس ح
ــاعة و٥ أيام لكي تظهر أعراضه  ١٢ س
ــب تناوله أطعمة  ــخص عق على الش
ــاه ملوثة، وتصيب  ــربه مي ملوثة أو ش
ــال والبالغني على حد  الكوليرا األطف
ــودي بحياتهم في  ــن أن ت ــواء وميك س
غضون ساعات إن لم تُعالج.  وال تظهر 
أعراض اإلصابة بعدوى ضمات بكتيريا 

ــم املصابني بها،  ــرا على معظ الكولي
ــي برازهم ملدة  ــود البكتريا ف ــم وج رغ
ــد و١٠ أيام عقب  ــوم واح ــراوح بني ي تت
ــذا تُطلق عائدة  اإلصابة بعدواها، وبه
ــب بعدواها  ــى البيئة وميكن أن تصي إل
أشخاصا آخرين.  ومعظم من يُصابون 
ــاً خفيفة  ــرض يبدون أعراض بعدوى امل
ــا تُصاب أقلية منهم  أو معتدلة، بينم
ــهال مائي حاد مصحوب بجفاف  بإس
شديد، وميكن أن يسبب ذلك الوفاة إذا 

تُرك من دون عالج.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــات الطاقة األمريكية،  ــت إدارة معلوم أعلن
ــراق  ــادرات الع ــاع ص ــبت، ارتف ــس الس ام
النفطية الى الواليات املتحدة بشكل كبير 
خالل االسبوع املاضي لتصل الى معدل ٥٥٥ 
ــت اإلدارة في تقرير  ــل يومياً. وقال الف برمي
لها، إن متوسط االستيرادات االمريكية من 
النفط اخلام خالل االسبوع املاضي من ثمان 
دول بلغت ٦٫١٤٤ ماليني برميل يومياً مرتفعاً 
ــبوع  مبقدار ٦٤٧ الف برميل باليوم عن االس
ــبقه والذي بلغ ٥٫٤٩٧ ماليني برميل  الذي س
ــت أن صادرات العراق النفطية  يومياً.وأضاف
ألمريكا بلغت معدل ٥٥٥ ألف برميل يومياً 
ــبوع املاضي، مرتفعة مبقدار ٣٥٩ الف  االس
ــبقه والبالغ  ــبوع الذي س ــل عن االس برمي

متوسط ١٩٦ الف برميل يومياً.وأشارت إلى 
ــة ألمريكا خالل  ــرادات النفطي ــر اإلي أن اكث
األسبوع املاضي جاءت من كندا ومبعدل بلغ 
٣٫٣٩٤ ماليني برميل يومياً، تلتها السعودية 
ــت  ــا، وبلغ ــل يومي ــف برمي ــدل ٦٨١ ال مبع
االيرادات النفطية من املكسيك مبعدل ٦٠٨ 
ــل يومياً، ومن ثم كولومبيا مبعدل  االف برمي
ــإلدارة، فأن  ــل يوميا.ووفقاً ل ــف برمي ٢٩٢ ال
ــة من النفط  ــتيرادات األمريكي كمية االس
ــدل ٢٢٧ الف  ــن االكوادور بلغت مبع اخلام م
ــاً، ومن البرازيل مبعدل ٢٠٦ االف  برميل يومي
برميل يومياً، وبلغت متوسط االستيرادات 
ــف برميل يومياً،  ــن نيجيريا مبعدل ١٨١ ال م
ــتيراد اي كمية من ترينداد  فيما لم يتم اس

توباغو ومن روسيا. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــا األربعاء في العراق  قصفت تركي
ال الكردستاني  «مركزا حلزب العمّ
ــادة كبار من  ــه ق ــع في كان يجتم
ــس  ــادت أم ــبما أف ــزب»، حس احل
ــي خبر»  ــي آر ت ــاة «ت ــس قن اخلمي

التلفزيونيّة التركيّة الرسميّة.

واستنادا إلى القناة التي لم تذكر أيّ 
مصادر، استخدمت أنقرة «طائرات 
ــتهداف  ــلّحة» الس ــيّرة مس مس
ا حلزب  عً ــتخدم مجمّ ــى «يُس مبن
ــي  ف ــتاني»  الكردس ــال  العمّ
ذها  سنجار، وذلك خالل عمليّة نفّ
ــتخبارات التركيان  ــش واالس اجلي

القناة  ــترك.وأضافت  مش بشكل 
ال  ــن حزب العمّ ــادة كبارا» م أنّ «ق
ــي اجتماع  ــتاني كانوا ف الكردس
ــرى حتييد  ــه ج ــة وأنّ ــت الضرب وق
إرهابيّني».وردا على سؤال  ــتة  «س
ــس برس، رفضت وزارة  لوكالة فران

الدفاع تأكيد هذه املعلومات.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــا الفعلية من  ــبت، حاجته ــاء، امس الس دت وزارة الكهرب ــدّ ح
ــالد، فيما أكدت  ــات توليد الطاقة في الب ــغيل محط الغاز لتش
ــم  ــب اإليراني متفهم حلاجة العراق. وقال املتحدث باس أن اجلان
ــع اجلانب اإليراني  ــوزارة متواصلة م ــى ، إن ال الوزارة أحمد موس
لرفع إطالقات الغاز بالشكل الكافي لتشغيل محطات الطاقة 
ــات الغاز إذ  ــك زيادة حالياً بإطالق ــراق، الفتاً إلى أن هنال ــي الع ف
ــى، أن  ــاز املدفوع إلى ٤٠ مليون م٣ يومياً.وأضاف موس وصل الغ
ــي زيادة هذه اإلطالقات تدريجياً،  الوزارة تبحث مع اجلانب اإليران
ــي متفهم حلاجة العراق، متابعاً نحتاج حالياً  وأن اجلانب اإليران
ــاز اإليراني، ونأمل بالوصول إلى  ــن ٥٠ إلى ٥٥ مليون م٣ من الغ م
ــت وزارة  ــب اإليراني. وكان ــل مع اجلان ــة عبر التواص ــذه الكمي ه
ــديد  الكهرباء أعلنت، األربعاء املاضي، البدء فعلياً بعملية تس
ــدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر  ــون الغاز اإليراني، فيما أك دي

من ٥٠ مليون م٣ يومياً. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــقالوة مبحافظة أربيل، وقوع أي هجوم  نفى قائممقام قضاء ش
ــى أن الوضع في  ــيراً إل ــدة حرير، مش ــيرة على قاع ــرة مس بطائ
ــيخ اهللا،  ــة طبيعي. وقال قائممقام القضاء، إبراهيم ش املنطق
ــدة غير صحيحة،  ــتهداف القاع ــاء التي حتدثت عن اس إن األنب
ــوم. وجاء توضيح  ــى أن القاعدة لم تتعرض ألي هج ــدداً عل مش
ــر بعض القنوات العراقية  ــقالوة بعد أن نش قائممقام قضاء ش

نبأ الهجوم بطائرة مسيرة على القاعدة.

بغداد / البينة اجلديدة
دعا النائب عن ائتالف دولة القانون مهند اخلزرجي، امس السبت، 
ــتهدف  احلكومة إلى إصدار موقف جتاه العدوان التركي الذي يس
ــفر عن سقوط عدد  ــيادة ووحدة األراضي العراقية والذي أس س
ــان ملكتبه ،  ــب بي ــهداء واجلرحى.وجدد اخلزرجي، بحس من الش
ــية عبر  مطالبته احلكومة العراقية بإتباع القنوات الدبلوماس
ــكوى  ــدوان التركي من خالل تقدمي ش ــاه الع ــة جت وزارة اخلارجي
ــس األمن الدولي حيال ما تقوم به تركيا من اعتداءات  لدى مجل
ــي عن ما هية  ــاءل اخلزرج ــررة على األراضي  العراقية.وتس متك
ــف الدولي جتاه ما تقوم به تركيا من اعتداءات متكررة على  املوق
ــفارة  ــتان العراق، خصوصاً وأن ال موقف يذكر للس إقليم كردس

االميركية في بغداد التي تتذرع بسيادة وأمن العراق. 
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

عبد اِّـحسن عباس الوائلي

ــجن  ــا عمدا يعاقب بالس ــل العمد : من قتل نفس    القت
ــن قتل  ــدام م ــب باالع ــاده ٤٠٦ يعاق ــت وامل ــد او املؤق املؤب
ــة :اذا كان القتل مع  ــاالت التالي ــدا بأحدى احل ــا عم نفس
ــبق األصرار والترصد واذا حصل القتل باستعمال مادة  س
ــامة او متفجرة واذا استعمل اجلاني طرقا وحشية في  س
ــل واذا كان املقتول من اصول القاتل واذا وقع  ارتكاب الفع
ــف او مكلف بخدمة اثناء تأدية وظيفته  القتل على موظ
ــبب ذلك واذا قصد اجلاني قتل شخصني  او خدمته او بس
ــل واحد واذا مثل اجلاني بجثة اجملني عليه بعد  فأكثر بفع
ــخص وأدى فعله الى قتل  ــد اجلاني قتل ش ــه واذا قص موت
ــخصني او اكثر وتعاقب بالسجن مدة التزيد على عشر  ش
سنني او باحلبس مدة التقل عن سنة األم التي تقتل طفلها 
ــفاحا ؛  حديث العهد بالوالدة اتقاء للعار اذا حملت به س
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من حرض 
او ساعد بأية وسيلة على األنتحار اذا مت االنتحار بناء على 
ــم االنتحار ولكن  ــس اذا لم يت ــون العقوبه احلب ــك وتك ذل
ــرع فيه واذا كان املنتحر دون الثامنة عشر وكان ناقص  ش
األدراك عد ذلك ظرفا مشددا ويعاقب اجلاني بعقوبة القتل 
العمد او الشروع فيه وال عقاب على من شرع في األنتحار 
ــنوات  ــادة ٤٠٩ يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث س وامل
من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا 
ــريكها فقتلها في احلال  او وجودها  في فراش واحد مع ش
ــا او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء  او قتل احدهم
أفضى الى املوت او الى عاهة مستدمية واليجوز استعمال 
ــتفيد من ذلك والتطبق  ــرعي ضد من يس حق الدفاع الش
ضده احكام الظروف املشددة ومن اعتدى عمدا»على اخر 
ــرب او باجلرح او العنف او باعطاء مادة ضارة بارتكاب  بالض
اي فعل مخالف للقانون ولن يقصد قتله ولكن افضى الى 
ــة سنوات  ــجن مدة التزيد على خمس موته يعاقب بالس
ــا اذا كانت  ــرين عام ــجن ملدة عش ــون العقوبه بالس وتك
ــه من اصول  ــرار او كان اجملني علي ــبق االص ــه مع س اجلرمي
اجلاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع االعتداء 
اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك واملادة ٤١١ من 
ــبب بقتله من غير عمد وهذا  ــخصا «خطأ او تس قتل ش
ــاه يعاقب باحلبس  ــئ من اهمال او رعونة وعدم االنتب ناش
ــني واذا وقعت اجلرمية  ــني العقوبت ــة او باحدى هات والغرام
ــكاب اخلطأ الذي جنم  ــكر او اخملدر وقت ارت ــت تأثير املس حت
ــاعدة  ــاعدة وقت احلادث ملس ــه احلادث ونكل على املس عن
ــاعدة اجملني عليه  ــن وقعت عليه اجلرمية ومتكنه من مس م
ــاعده وتكون العقوبة احلبس ملدة ثالث سنوات اذا  ولن يس

نشأت اجلرمية ملوت ثالث أشخاص او اكثر.

ــتغناء عنه  ــح ان اخلبز هو غذاء بدني ال ميكن االس   صحي
ــتها وكل ما خلقه اهللا يحتاج  ــعى لنيل عيش والكل تس
ــان  لغذاء بدني.. والبهائم ال يهمها اال بطنها ولكن االنس
ــن تقومي ثم علمه ما  الذي خلقه اهللا تعالت قدرته بأحس
ــاب وبعده أما  لم يعلم واعطاه العقل وهو معرض للحس
يكون عذاب أو راحة أبدية.. ومن هنا وانا اتكلم كانسان اقول 
ليس باخلبر وحده يعيش االنسان، وامنا بالطموح والعمل 
والراحة، وبالعبادة واملودة والصداقة، وباحلق واخلير، واجلمال 
واالنسجام! نعم، ليس باخلبز وحده يعيش االنسان، وامنا 
يعيش مبا يشبع احساسه ويروى فكره وقلبه من عظمة 
ــون اذا جن عليه الليل! ومن روعة الطبيعة في مطلع  الك
ــحر األلوان عند الغروب، وجمال أشعة القمر  الفجر، وس
ــاكنة الهادئة، ومن  ــا تنعكس على البحيرات الس حينم
ــك احمليطات والبحار املترامية املتهادية في جالل، وتلك  تل
ــا بتيجان  ــامقة املتأللئة قممه ــامخة الس ــال الش اجلب
ــان، وامنا  ــد والثلوج!.ليس باخلبز وحده يعيش االنس اجللي
ــيقى،  ــحر املوس يعيش بتغريد االطيار، وأريج االزهار، وس
ــكون الليل، ورهبة املعابد، ولقاء  وهمسات النسيم، وس
ــو األمهات. ــال وحن ــة االطف ــاء ومداعب ــاء واالصدق االحب
ــا يعيش بقصائد  ــان، وامن ليس باخلبز وحده يعيش االنس
ــة  ــني، وحكمة احلكماء، وقداس ــعراء، وبدائع الفنان الش
ــير املصلحني! ليس باخلبز وحده يعيش  ــني، وس القديس
االنسان، وامنا يعيش باملغامرات البريئة، ومواصلة البحث 
في طوايا اجملهول، وتبادل احملبة والتعاون مع االخرين!نعم، 
ــان، فحياة  ــز وحده ليس كل مقومات احلياة لإلنس أن اخلب
ــان اسمى وانبل كثيرا من ذلك، وهي ال تكون جديرة  االنس
ــر، والفناء في  ــمها اال بصفاء النفس، وراحة الضمي بأس
ــان بأن اهللا يحبه ويرعاه، ويرشده،  طاعة اهللا، واميان االنس
ويستجيب لدعائه اذا دعاه!. اللهم نسألك الرحمة فأنك 
رحيم غفور كرمي.. فأنت القادر على كل شيء، وما علمتنا 
من العلم اال القليل، بيدك اخلير وانت على كل شيء قدير 

الهي لك احلمد.
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* د.محمد فتحي عبد 
العال

ال أعلم سببا وجيها يجعل كل من يشتد 
عوده في الثقافة ويغدو في ركابها قلما 
واعدا ويتبوأ من مناصبها أعالها يتصور 
ــذه املكانة  ــن ه ــني وم ــه في علي نفس
العليا ينظر لبعض األمور الدينية شزرا  
ــن يصدقها. ــى م ــا وعل ــا عليه متعالي
احلقيقة أني ال استثني من هذا التعالي 
ــد صادفت  ــا احلالي وق ــي عصرن أحدا ف
ــد مروا به ومنهم كاتب هذه  الكثيرين ق
ــة تركت  ــت أتذكر حادث ــطور وال زل الس
ــى أتذكر  ــي ال ميح ــرا عميقا في نفس أث
ــس القريب حينما  تفاصيله كأنه باألم
ــات  كنت أدرس احلدود في معهد للدراس
اإلسالمية وكلما أمر على حدود السرقة 
ــى تقطيع أجزاء  ــة وانطوائها عل واحلراب
ــيغها عقال  ــد  كنت ال استس من اجلس

ــديدة لكني كنت  ملا فيها من قسوة ش
ــي وال أناقشه علنا   أكتم ذلك في نفس
ــية التصادم مع احملاضر وهو شيخ  خش
ــني .ومرت  ــالء املتدين ــع الزم ــل أو م جلي
ــمة  ــة احلاس ــت اللحظ ــهور وحان الش
ــادة احلدود  ــا م ــان وأوله ــي االمتح أال وه
ــرء أو يهان وذلك  ــي االمتحان يكرم امل وف
ــتذكاره دروسه وإملامه  بالطبع تبعا الس
ــي القوي  ــم من حتصيل ــا وعلى الرغ به
لهذه املادة وتنحيتي مسألة االقتناع من 
عدمه جانبا  إال أني أهنت من طريق آخر 
ــا كنت أنكره  ــم يخطر لي على بال وم ل
باألمس صرت مقتنعا به وأول مطالبيه.
دائما ما أذهب إلى االمتحان مبكرا وهي 
عادة لدي منذ الصغر فمحافظتي على 
ــرا فيها جزء  ــوري مبك ــدي وحض مواعي
ــخصيتي وألن االمتحان  ال يتجزأ من ش
ــرى بعيدة عن  ــي مدينة أخ ــرة ف هذه امل
ــا فقد حضرت  ــي أقطن به ــي الت مدينت
مبكرا جدا واخترت القطار ألسافر به.ما 
ــمعت صوت  ــت القطار حتى س أن ركب
ــي بالك  ــتاذ خل ــب يا اس ــيدة :حاس س
ــذه اللحظة  ــك!!. وفي ه ــن محفظت م
ــت احملفظة فلم أجدها ..حاولت  حتسس
ــاعدتي  ــة ملس ــن باحملط ــتعطاف م اس
ــالني  ــرات من النش ــب عش ــت أرق وظلل
ــوض عليهم ومئات األغراض يهوى  املقب
ــاي متلهفة لعلي  بها على األرض وعين
ــن بينها  ــروقة م ــر مبحفظتي املس أظف
ــألة ثقيلة  ــن دون جدوى..طبعا مس ولك

ــرى  ــة أخ ــان مبدين ــس امتح ــى النف عل
ــد الهوية  ــي فق ــة يعن ــرقة احملفظ وس
ــار طويل  ــال وبعد مس ــخصية وامل الش
ــم عودتي  ــم ث ــن عمل محضر بالقس م
ــال وجواز  ــت الحضار امل ــرة أخرى للبي م
السفر جنحت في السفر مسرعا وأديت 
ــي من أحدث  ــال  ما مر ب ــان متأم االمتح
ــوت على  ــوم ودع ــذا الي ــة في ه عصيب
ــا واقعيا  ــارق اللعني .لقد كان درس الس
وعمليا جعلني أراجع نفسي وأكن على 
ــه لبعض  ــزاء اهللا وعقاب ــني من أن ج يق
ــدة في اجملتمع حق وعدل.   الفئات املفس
ــور التي كان يتمرد عليها عقلي  من األم
ــاص بالذبابة  ــوي اخل ــا احلديث النب أيض
ــها ثم  ــي اإلناء وضرورة غمس ووقعها ف
ــي أحد  ــي ذلك فف ــرر ف ــا دون ض إلقائه
أجنحتها الداء وفي اآلخر الشفاء  وكان 
ــفاء  ــاءل كيف يجتمع الش عقلي يتس
ــداء والدواء  ــف يقترن ال ــرر وكي مع الض
في حشرة مضرة أال ساء قرينا ؟!بحثت 
كثيرا وكنت الزلت طالبا بكلية الصيدلة 
ــرات االستدالالت العلمية  فوجدت عش
ــد البكتريوفاج أو  ــة تواج وآخرها نظري
أكالت البكتريا.لكنها جميعا لم تفلح 
ــه النفس كهذا  ــر تعاف ــي إقناعي بأم ف
ــة التعلم  ــع رحل ــنون وم ــن متر الس .لك
ــة كثيرة  ــفت أن أدوي ــة اكتش بالصيدل
ــياء بسيطة تعافها النفس  أتت من أش
فمثال حقن مينوتروفني الشهيرة والتي 
ــتخدم في عالج العقم عند الرجال  تس

ــلية  ــاء عبر توجيه الغدد التناس والنس
ــاء  ــتخلصة من بول النس لإلباضة مس
ــن اليأس!! ومع مزيد من البحث  بعد س
ــرات ومنها  ــح جليا أمامي أن احلش أصب
ــة  احليوي ــادات  للمض ــدر  مص ــاب  الذب
ــات  الببتيدية والتي  ومضادات امليكروب
ــف العلماء على تطويرها ملواجهة  يعك
ــة  ــرة مقاوم ــة بظاه ــات اخلاص التحدي
ــادات احليوية ..لقد تعلمت من هذه  املض
ــاس  ــا أن الدين هو األس ــدروس وغيره ال
ــل  فهو كالم رب العاملني وما بلغه الرس
ــه الباطل  ــذي ال يأتي ــاء عنه و ال واألنبي
ــن خلفه وما دون ذلك  ــن بني يديه وال م م
ــبية خاضعة للمراجعة. كلها أمور نس
ــذه الذكريات دخولي  ما أحيا بداخلي ه
ــات على الفيس  في جملة من التعليق
ــن املثقفني   ــاء م ــد األصدق ــوك مع أح ب
ــهيرة حول  ــرأس حترير مجلة ش والذي ي
ــم الصديق  ــاب حيث تهك ــث الذب حدي
ــى صفحته وأن النفس  على احلديث عل
تعاف الذباب ولو سقط على تيس مندي 
ــد أعادني  ــعري لق ــذ أللقاه .ليت ش لذي
ــرات  ــاخر إلى ذكريات عش تعليقه الس
ــكافيه اللذيذة التي  الكؤوس من النس
ــى ذبابة مسكينة  ــكبتها وأنا أخش س
ــا حملت  ــا جاهال أنه ــقطت به ــد س ق
ــر واخلير في آن واحد .حاولت إقناع  الش
الصديق أننا لسنا بأقل من اجلمل  الذي 
ــوكة اجلمل) املقوية  يأكل من نبات  (ش
للمناعة وصديقة الكبد دون أن يخشى 

أذى شوكها وأرفقت عشرات الدراسات 
ــتخالص املضادات  التي تتحدث عن اس
ــودي  ــن جه ــاب ولك ــن الذب ــة م احليوي
ــاح وانطلقت تعليقات  ذهبت أدراج الري
ــوف  ــه تؤيده فلو أيدوا رأيي فس أصدقائ
ــم  لقب املثقف  ــحب كبيرهم منه يس
ــريف في  !!ما أعظم الهدي النبوي الش
حياتنا وأظن أنه آن اآلوان أن يكون لألزهر 
ــة هيئة  ــات الديني ــن املؤسس وغيره م
ــي القرآن  ــي ف ــاز العلم ــة باإلعج خاص
ــنة النبوية تتابع كل ما هو  الكرمي والس
ــأن العلمي والذي يعضد  جديد في الش
هذا اإلعجاز وتزخر به الدوريات العلمية 
ــة ملراجعة ما هو  ــة احملايدة إضاف العاملي
ــا من آراء وكتابات ويتناقله  موجود حالي
الناس وبعضه قدمي للغاية قد أكل عليه 
الدهر وشرب ولم يعد مالئما لهذا العصر 
ــرورة تقوية  ــتجداته عالوة على ض ومس
ــاب صحة املنت  ــث النبوية  من ب األحادي
ــا إلى مصاف  ــند ورفعه وإن ضعف الس
ــدث عن اإلعجاز  الصحيحة والتي تتح
ــاب  ــي بعض النباتات واألعش النبوي ف
ــات احلديثة  الطبية والتي أثبتت الدراس
ــك البد وأن يكون  ــا عالوة على ذل فائدته
هناك قسما بالكليات واملعاهد الدينية 
ــنة يقوم  لإلعجاز العلمي بالقرآن والس
بالتدريس للطلبة وفي مسار الدراسات 

العليا أيضا.

* كاتب وباحث وروائي مصري
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ا.د.غازي فيصل
ــن احلقوق املقررة  ــد الترفيع واحدا م   يع
ــي انتقاله من درجة  ــف وهو يعن للموظ
ــلم الدرجات  ــي س ــة اعلى ف ــى درج ال
ــب وكفى.  ــي الرات ــه زيادة ف ــب علي تترت
ــع منفصال عن الترقية  ولقد كان الترفي
والتي تعني انتقال املوظف من الوظيفة 

ــة اعلى في  ــى وظيف ــغلها ال ــي يش الت
ــلم الوظائف ،تترتب عليها زيادة في  س
ــد بقي هذا  ــات ولق ــام واالختصاص امله
احلال متحققا في قوانني اخلدمة املدنية 
ــة لغاية  ــة العراقي ــيس الدول منذ تأس
ــط بني االثنني بال  ــام ٢٠٠٣حيث مت الرب ع
ــاكل  ــي يدعمه مما اثار مش ــند قانون س
ــرار مجلس الوزراء  ــة تصدى لها ق عملي
ترفيع  اجاز  املرقم(٩٤)لسنة ٢٠١٠والذي 
ــهادة الدبلوم  ــف احلاصل على ش املوظ
ــني وصوال  ــد ودور املعلم ــج املعاه وخري
ــة  ــع حمل ــة وترفي ــة الثاني ــى الدرج ال
ــة االعدادية وصوال الى  ــهادة الدراس ش
ــس  ــا مجل ــذي دع ــة وال ــة الرابع الدرج
ــور هو  ــرار املذك ــى اصدار الق ــوزراء ال ال
ــي  ف ــة  الوظيفي ــن  العناوي ــة  محدودي
ــب مؤهالت  الدرجات العليا وعدم تناس

ــهادات املذكورة لشغلها. ان  حملة الش
ــكام القانون  ــرار املذكور يعترض اح الق
ــق ذلك: (١)ان  ــا واليكم مصادي ويخرقه
ــع املوظفني  ــع مكفول جلمي حق الترفي
كما يوحي بذلك نص املادة (٦)من قانون 
ــاع العام  ــي الدولة والقط رواتب موظف
ــنة ٢٠٠٨ املعدل وهو كما سبق منا  لس
ــب حتصل كل اربع  ــول زيادة في الرات الق
ــنوات والشأن له بالوظيفة  او  خمس س
ــام التي  ــف وامله ــغلها املوظ ــي يش الت
ــه اذا توفرت  ــذا ال قيد علي ــا وبه يتواله
ــط الترقية  ــة اال ان رب ــروطه القانوني ش
ــات العليا  ــذرا في الدرج به جعله متع
ــرع .(٢)ان قرار  ــف قصد املش وهذا يخال
ــوزراء املعترض عليه صدر من  مجلس ال
جهة غير مختصة فهو معيب في ركن 
ــاص ومعلوم للجميع ان العيب  االختص

ــام العام  ــة وثقى بالنظ ــور ذو صل املذك
ــفلى من  ينحدر بالقرار الى الدركة الس
ــروعية فيصبح معدوما ال اثر  عدم املش
ــون. ان اجلهة اخملتصة  له في عالم القان
ــهلة لتنفيذ  ــات املس ــدار التعليم باص
ــة والقطاع  ــون رواتب موظفي الدول قان
ــة املادة(٢٢) ــر املالية بدالل العام هي وزي
ــوزراء ان ينازعه  ــس ال ــه واليجوز جملل من
ــاص. ان الربط  ــة هذا االختص في ممارس
ــرم الكثير  ــع والترقية قد ح ــني الترفي ب
ــل مقرر في  ــن حق اصي ــن املوظفني م م
القانون فمن جاء بهذه البدعة واقحمها 
في النظام القانوني للوظيفة العامة ؟؟ 
لقد اصبحت وزارة املالية صنوا للمشرع 
ــتخدمت  ــا ماتريد ولقد اس ــق له يتحق
قانون املوازنة العامة للدولة والذي تعده 
سنويا استخدمته لوضع احكام تتعلق 

ــني ان مكانها  ــة العامة في ح بالوظيف
ــة املدنية  ــون اخلدم ــو قان ــي ه الطبيع
ــنة املالية متتنع عن  وعندما تنتهي الس
تنفيذ تلك االحكام حتت ذريعة ان قانون 
ــنة التي  ــة العامة يطبق في الس املوازن
ــب. لقد طرق سمعنا ان  صدر فيها حس
ــلم جديد  هناك جلنة مكلفة بوضع س
للرواتب يقضي على الفوارق الفاحشة 
ــة بني املوظفني  ــا مبا يحقق العدال بينه
ــنى وهذا بحد ذاته امر  على الوجه االس
ــل الدولة  ــود ولكنه جزئي فلتعم محم
ــة املدنية  ــون للخدم ــريع قان ــى تش عل
ــا للتقاعد  ــرعت قانون ــد مثلما ش موح
موحدا يأخذ باملباديء احلديثة في مجال 
ــني  ــف املوظف ــة وينص ــة العام الوظيف
ــة (العادلة)  ــم ايتها الدول ــاهللا اهللا به ف

وذلك عليك يسير.

عبـاس كريم العليـــاوي
ــي  ــن العراق ــت ان املواط ــغ ان قل ال أبال
ــوف وحالة  ــس اخل ــح يعيش هاج اصب
ــان في حياته من الناحية  عدم اإلطمئن
ــا  ــدر م ــائرية ] بق ــة [ العش االجتماعي
ــأن  ــع العام للش ــن الوض ــو يعاني م ه

ــا لهما من  ــي واإلقتصادي وم السياس
ــد جعلته يعيش في  ــرازات خطيرة ق إف
ــة من اليأس واإلحباط ويفقد األمل  حال
ــهد  ــتقبل طاملا من يَتصدر املش باملس
ــس  باملؤهلني لذلك  ــادة املرحلة لي وقي
الوطنية  ــؤولية  ــم للمس وعدم حتمله
إخالقيا وشرعيا ، وكذلك احلال بالشأن 
األجتماعي بدأ اليأس واإلحباط والتذمر 
ــة  املثقف ــب  النخ ــوب  لقل ــل  يتغلغ
ــم  ــي محيطه ــري ف ــا يج ــة مل والواعي
األجتماعي { العشائري } وخاصة فيما 
ــخصية بني ابناء  يتعلق باخلالفات الش
ــن اضرار  ــج عنها م ــا ينت ــائر وم العش
جسدية ومعنوية ومادية بسبب ظهور 
ــيوخ طارئني)   قد  ــة طفيلية  ( ش طبق
ــٰى بعض البَيوتات والتي تعد  فرضت عل
ــت من  ــد ان تفرع ــائر بع ــها عش نفس

ــذور عميقة  ــة ذات ج ــائر حقيقي عش
ــل  ــي حتص ــامات   الت ــبب االنقس بس
ــة  وخاص ــباب  األس ــه  ألتف ــا  بداخله
ــد الكثير من  ــة عن ــة اإلنفصالي النزع
ــن يعتقدوا أنهم افضل من غيرهم  الذي
ــبب عناوين الوظائف التي يعملون  بس
ــد الذي هم  ــع املادي اجلي ــا او الوض فيه
ــاهدت  ــام ش ــل أي ــة قب ــه !. احلقيق في
ــيد علي  مقطع فديو يتحدث فيه الس
ــي والذي يعد  ــاض املَگصوص عبد الفي
ــائريا يقول فيه : أن  احد املصلحني عش
ــيرة اذا ابتعد عن وظيفته  رئيس العش
ــر باالصالح  ــي تنحص ــية والت األساس
ــة.   وهذا    ــيصبح رئيس عصاب بذلك س
ما نلمسه بشكل ملفت للنظر ويقلق 
ــي  ــع العراق ــن اجملتم ــعا م ــا واس طيف
ــه البعض من تلك  ــتنادا ملا يقوم في أس

ــا  ــل مصاحله ــة ألج ــاذج املنحرف النم
ــة منها  ــة وخاص ــخصية الضيق الش
ــتغلوا من هم  ــة ألنهم اخذوا يس املادي
ــير عكس  مبَعيتهم وَيراهنون على الس
ــا لألعراف  ــد بذلك مخالف التيار وأقص
ــائرية واإلجتماعية السائدة منذ  العش
ــت غالبية  ــا ملا عوجل ــي لواله األزل والت
ــي حتصل بني  ــاكل الت ــا واملش القضاي
ــائر وما  ــراد العش ــني اف ــني واآلخر ب احل
ــهده اليوم هناك حاالت من التمرد  نش
ــاس  على الثوابت واألعراف التي هي أس
احتواء ومعاجلة القضايا اخلالفية مهما 
كانت طبيعتها وكثيرا ما نتج عن ذلك 
ــن حلها بالطرق  ــب وخيمة بدال م عواق
ــائري  ــائدة باجملتمع العش املألوفة الس
والتي غالبا ما يخرج املتخاصمون باقل 
اخلسائر واملشكلة اليوم تكمن باألفراد 

ــكلون  ــم اصبحوا يش ــن نقصده الذي
ــيطرون على  ــات } يس ــع { گروب مجامي
ــبب تواجدهم بالساحة  ــاحة بس الس
وتغلغلهم باجملتمع العشائري بعناوين 
ــة  صوري ــات  عالق ــة  واقام ــة  مختلف
ــم اخلبيثة  ــر مخططاته ــل متري من اج
ــم متفقني  ــن كل ذلك جتده واألدهٰى م
ــراء اي قضية  فيما بينهم على بيع وش
ــة مقابل مبلغ من املال وان يكون  خالفي
ــائرهم ويقومون  ــاء عش ــن ابن واحدا م
باستغالل الضحية مادياً  وأحياناً ارتياد 
املطاعم الفاخرة ويجعلونه يندم على 
ــاع إلرائهم ورغباتهم بعد فوات  األنصي
ــف انه قد استغل ابشع  األوان ويكتش
استغالل من قبل من يعتقد هو شيخه 
ــا اليه  ــذا ما وصلن ــيرته وه ــن عش أو أب

بالوقت احلاضر مع األسف الشديد.

ــيَّ أن أزرع ألن  ــاً علَ ــد أزرع وغصب ــي راش إن
ــة «اخللفوني» اهللا  ــي ومهن ــة مهنت الزراع
ــة أو صنعة أخرى  ــد مهن ــم وال أجي يرحمه
ــي بلد يحارب  ــا وصدقني أنني أزرع ف غيره
ــؤوليه الزراعة ألنهم جتار وليسو رجال  مس
ــا أبيع  ــي غالباً م ــم أنن ــي أزرع رغ دولة.أنن
ــبب  ــارة والس ــن زرعي باخلس ــا أجنيه م م
ــتورد  ملة باملس ــالت» املُبَردة واحملُ ــو «التري ه

ــاوي أجرة  ــعار ال تس ــه ويباع بأس مما أنتج
ــفه  ــر كش ــردة لنقله والس ــة» املب «التريل
ــار املوردين لتلك  ــد أن معظم التج لك راش
ــة) اليهمهم  ــات الزراعي ــة (املنتج البضاع
ــو «الغنيمة»  ــعر تباع ألن الهدف ه بأي س
ــتطيعون  يس ــي  الت ــة  النفطي ــات  املنتج
تهريبها والعودة بها إلى خارج احلدود حيث 
تباع بأسعار خيالية تغطي قيمة حمولتها 

ــد إلى اجلحيم.أنني  وربح وفير وليذهب راش
ــذور التي احتاجها  ــم أني ال أجد الب أزرع رغ
ــمدة وال املبيدات إال  ــة وال األس ــد الزراع عن
بأسعار مرتفعة تزيد كلفة الناجت.أنني أزرع 
ــور الدولة  ــاه الرافدين وقِص ــحة مي رغم ش
ــري للتحول إلى  ــون لي ولغي ــن تقدمي الع ع
ــي الري التي توفر املياه  التقنيات احلديثة ف
ــري التقليدية. ــا بطريقة ال ــى الربع عنه إل

أنني أزرع والعباس (أبو فاضل) عليه السالم 
ولكن مرة تصيب ومرات تخيب ألنه ال يوجد 
ــد. وال بد لي أن أقول  قانون يحمي إنتاج راش
ــدر معلوماتي أمنعوا  ــمعني على قَ ملن يس
ــنة «وشوفوا راشد  ــتيراد ملوسم أو س االس
ــا أبا عمار  ــوي»وختاماً إال تقول لي ي شيس

اهللا يكون بعونك يا راشد.
* محامي ومهندس زراعي                                            

عادل زكي السويعدي
ــع  ــم يتمت ــن ل ــجاعة.. وم ــاء ش العط
بخصلة الشجاعة ال ميكننه أن يطلق 
ــذل للمحتاجني وما  ــة في الب يده البت
أكثرهم في واقعننا الراهن... والكرمي ال 
ميكن له أن يكون كرمياً من دون شجاعة.. 
ــه مامن  ــت الواقع بأن ــة ثب ــي معادل ه

ــالة املوقف  جود ملن إفتقد خصلة بس
(الشجاعة)... والتجارب احلياتية أثبتت 
ــك إن الفقير  ــي مبا ال يدع مجاالً للش ل
ــجاعة من الغني في التعاطي  أكثر ش
مع هذه املوضوعة احليوية التي تتصل 
ــاركة مبا  ــني الرحمة واملش ــر بع بالنظ
ــيس  ــر الذي جنده مبس ــك) مع اآلخ (منل
ــن دون  ــاء م ــود من عط ــا جن ــة مل احلاج
ــه بالطلب  ــه إذالل نفس ــر من أن ننتظ
وتكلف إراقة ماء الوجه... والدين القومي 
واألخالق السوية تريد أن تكون العالقة 
بني الغني والفقير عالقة تكافل وتعاون 
ورحمة وتفقد احلال، وعدم التبرم وضيق 
ــل من حباه  ــؤال من قب الصدر من الس
ــن ضاقت  ــال ملن يعرف مم ــر احل اهللا يس
ــهم يكابدون  ــدوا أنفس ــم ووج أرزاقه
مرارة احلاجة في وضع مزرٍ، لذلك فرض 

ــاء كفالة الفقراء، قال أمير  على األغني
رَضَ  ــالم: «إنّ اهللا فَ ــني عليه  الس املؤمن
قراء، فما  ــواتَ الفُ في أموالِ األغنياء أق
 
ُ
ــي، واهللا ــا متع به غن ــرٌ إالَّ مب ــاع فقي ج

ــن ذلك».توجهت  ــائلهم ع ــى س تعال
ــي إحدى نواحي  ــض الصالة ف الداء فري
ــي قرب  ــان وصادف جلوس مدينة ميس
مكان جمع التبرعات ملساعدة الفقراء 
ــك.. كان  ــة بذل ــة منظم ــن حمل ضم
ــة الصالة يحث احلاضرين  املنادي بإقام
ــهام مبا جتود به أيديهم وكان  على اإلس
ــى صفوف  ــون عل ــباب يتوزع ــة ش ثم
ــي أيديهم حاويات  املصلني يحملون ف
ــات.. الحظت  ــتك صغيرة للتبرع بالس
إن اجلميع  يدفعون الف دينار  ويذهبون 
ــده الصغير  ــاء مع ول ــن أحدهم ج ولك
مبالبسهم البسيطة الرثة وهو يحمل 

ــاع) وأعتقد انها  ــار  ( إثنني إرب ٥٠٠  دين
ــي بحجم  ــه تش ــك فهيئت ــا ميل كل م
ــي أطبقت زعانفها  ــر والفاقة الت الفق
ــة  إقام ــر  ــب ينتظ ــرع وذه تب ــه..  علي
ــول رب العزة  ــالة.. وهنا حضرني ق الص
ــه الكرمي «“  ــي محكم كتاب واجلاللة ف
بِيلِ  ي سَ مْ فِ الَهُ وَ ونَ أَمْ قُ ينَ يُنفِ ثَلُ الَّذِ مَّ
ي  ابِلَ فِ نَ بْعَ سَ بَّةٍ أَنبَتَتْ سَ لِ حَ

ثَ مَ ِ كَ
اهللاَّ

فُ  اعِ  يُضَ
ُ بَّةٍ * وَاهللاَّ لَةٍ مِّائَةُ حَ ــنبُ لِّ سُ كُ

ينَ  * الَّذِ ــمٌ لِي ــعٌ عَ  وَاسِ
ُ ــاءُ *وَاهللاَّ َن يَشَ ملِ

ِ ثُمَّ الَ 
ــبِيلِ اهللاَّ ي سَ مْ فِ الَهُ وَ ونَ أَمْ قُ يُنفِ

مْ  ــا وَالَ أَذًى * لَّهُ نًّ ــوا مَ قُ ا أَنفَ ــونَ مَ يُتْبِعُ
مْ  لَيْهِ ــوْفٌ عَ ــمْ وَالَ خَ ِّهِ ندَ رَب ــمْ عِ رُهُ أَجْ
ــاء مر من  ــي  األثن “. ف ــونَ زَنُ ــمْ يَحْ وَالَ هُ
ــرف يحمل  ــه آثار الت ــي رجل علي جانب
في يدهِ مبلغا يقدر مباليني الدنانير وهو 
ــى املصلني هذا الرجل لم يتبرع  يتخط

ــه  ــأي مبلغ للفقراء ولم يكلف نفس ب
ــع التبرعات، الحظوا..  بالنظر ملن يجم
شتان بني الرجلني.. ذاك فقير رزقه اهللا 
ــه  ــرف املوقف ولم ينس ــجاعة وش ش
ــير أن يعتقد جازماً بأن ما  حاله العس
ــراً وإن لآلخرين حقاً  بيده ليس له حص
فرضه اهللا وإن كانوا ليسوا من أرحامنا،، 
ــال لكنه يفتقر  ــر إكتنز امل واآلخر موس
ــرف املوقف واعتقد  ــجاعة وش إلى ش
ــاً بأن ما حازته يده من مال وفير  مخطئ
ــر أو معوز فيه  ــف له ال نصيب لفقي وق
وقد اغلق باب قلبه متاماً لنداء أطلقته 
ــحقتها احلاجة  ــون يعرفها وقد س عي
واحلرمان.. إنها الشجاعة وهي الفيصل 
ــا ان الفقراء  ــني اإلثنني.. علمت عنده ب
دقاً  اكرم من االغنياء واجود منهم.. وصِ

إنهم عيال اهللا.
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* خضري عباس 
األنباري
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد :١٩٢٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٥

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري األمالك اِّـدرجة  اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية الحي وفق  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة 
ــرها َّـ الصحف  اليومية مستصحبني  ــر يوما تبدا  من اليوم التالي لنش ــة عش ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي خالل فرتة (١٥) خمس ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش
معهم التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيمة التقديرية بصك مصدق  او نقدا ولكامل القيمة التقديرية وستجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة  االعالن َّـ مقر البلدية اعاله 
ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش ــمية تكون اِّـزايدة يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترس ــرة صباحا) اذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس ــاعة (العاش َّـ تمام الس

االخرى وعلى اِّـستاجر جلب هوية االحوال اِّـدنية (مصورة واصلية) ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 
 رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد :١٩٢٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٤

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب

ــق  قانون بيع وايجار اموال  ــائر وف ــط عن تأجري األمالك اِّـدرجة  اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية البش ــة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجن تعل
ــر يوما تبدا  من اليوم التالي لنشرها َّـ الصحف  اليومية  ــة عش ــائر خالل فرتة (١٥) خمس ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني مراجعة مديرية بلدية البش الدولة رقم (٢١) لس
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيمة التقديرية بصك مصدق  او نقدا ولكامل القيمة التقديرية وستجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة  
ــو عليه  ــمية تكون اِّـزايدة يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترس ــرة صباحا) اذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس ــاعة (العاش االعالن َّـ مقر البلدية اعاله َّـ تمام الس
ــتاجر جلب هوية االحوال اِّـدنية (مصورة واصلية) ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة  ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس اِّـزايدة اجور النش

من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس حيدر جسام حمود

مدير بلديات واسط 
 رئيس لجنة البيع وااليجار 
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احلرص واالهمال 
ــماعيل علي صاحب الـ ٦٥ عاماً،  اس
ــا حكايته قبل ان يتقاعد من  يروي لن
نت ادرس  وظيفته التدريسية، قائالً كُ
ــدارس بغداد في  الطلبة في إحدى م
ذلك الوقت وكانت املنظومة التربوية 
ــازة والطلبة  ــوق املمت ــراق ف ــي الع ف
يعتمدون على املدارس احلكومية في 
ــس، الن املُدرس هو االب قبل ان  التدري
ــي ذلك الوقت  ــون املُعلم، وكان ف يك
ــس خصوصي  ــن  هنالك تدري لم يك

وال معاهد تدريسية ،الن الطالب كان 
يعتمد على املدرسة لكون املدرسني 
آنذاك متشددون وحريصون في إيصال 
األوقات  ــارعت  للطالب.تس املعلومة 
درس  ــة يبحثون على مُ وأصبح الطلب
خصوصي يعتمدون عليه في تدريس 
ــى نفقتهم اخلاصة.. احمد  املادة وعل
ــة اإلعدادية  ــي املرحل ــي طالب ف عل
نت أعاني من فهم بعض املواد  يقول كُ
ــى التدريس  ــة والتجأت إل في املدرس
ــن من فهم تلك  اخلصوصي كي امتك

املادة ألنني اواجه صعوبة في فهمها، 
درس املادة يعطي  ــالً كان مُ ويتابع قائ
ــرح لنا بشكل  لنا مفردات املادة ويش
مبسط ويترك فهمها على الطالب، 
ــية  ويضيف احمد : القاعات الدراس
ــر من طاقتها  ــت حتمل طلبة أكث كان
االستيعابية وهذا واحد من األسباب 
ــادة صعب على  التي جعلت فهم امل

الطالب.
جتارة جديدة 

ــت في العراق  ــر االنترني منذ ان انتش

ــزة احملمولة (املوبايل)  اصبحت االجه
ــببًا في دمار الطالب وخاصة فئة  س
ــذا ماجاءت به آراء األهالي  األطفال ه
ــباب  ــون في اآلراء ان احد األس ويتابع
التي جعلتنا نلتجأ الى دخول أوالدنا   
ــم  ــان جناحه ــو ضم ــي ه للخصوص
وكذلك النهم يحتاجون الى انضباط 
ــتمرة، ومن اآلراء االخرى  ومتابعة مس
ــار وباء كورونا وتعطيل املدارس  انتش
ــى التدريس االلكتروني  واإلعتماد عل
ــل لدخول  ــة العوائ ــى رغب ــث عل ح
ــي ، الن  ــني خصوص ــم مدرس اوالده
ــة لدى  ــتيعابية ضعيف ــدرة االس الق
األوالد في هذا النظام وخوف العوائل 
ــن الضياع، من  ــتقبلهم م على مس
ــر هنالك آراء مختلفه متاماً  جانب اخ
منهم من اعتبر التدريس اخلصوصي 
ــاب الناس،  ــى حس ــارة جديدة عل جت
ــني  ــد مواطن ــد اح ــو محم ــول اب يق
ــه جتربة  ــداد  الذي لدي ــة بغ العاصم
ــدرس اخلصوصي ألبنه  ــي اختيار امل ف

ــب ملعاهد التدريس  نت أذه محمد كُ
ــا أتفاجأ  ــرعان م اخلصوصي لكن س
ــي يطلبونها  ــة الت ــعار اخليالي باألس
منهم من يطلب املليون دينار   مقابل 
املادة الواحدة ومنهم من يطلب ٧٥٠ 
ــى مليوني   ــعار إل ــف ووصلت األس ال
ــع قائالً بعد بحث طويل  دينار  ، ويتاب
ــو ٥٠٠ الف  ــعر وه ــى س ــت أدن وصل
ــك املال لكي  ــت مضطر لدفع ذل ن وكُ
ــد العامري  ــاح ولدي.محم ــن جن أضم
ــدى معاهد  ــدرس خصوصي في اح م
ــب احلكومي غير كاف   التدريس الرات
ــاب نحو التدريس  هذا مادفعنا للذه
ــبب فقط  اخلصوصي وليس هذا الس
ــم املادة  ــب في فه ــا رغبة الطال وامن
ــر  ــكان غي ــت م ــدارس أصبح امل الن 
ــب للتدريس من ناحية االعداد  مناس
ــالً املعاهد التي  ــات ويتابع قائ واخلدم
تكون مشهورة ومعروفة تقوم بوضع 
اسعار عالية للتدريس كما نراه عند 
بعض األطباء وهذا من األخطاء التي 

متيت اإلنسانية وغياب القانون كذلك 
ايضاً أدى الى تفشي هذه األمور ويبرر 
محمد حول األسعار التي توضع لكل 
ــاج الى جهد  ــواد حتت ــادة هنالك م م
ــة كالرياضيات  ــال املعلوم ــي إيص ف
ــعرها  ــاء والفيزياء يكون س والكيمي
ــى من املواد التي حتتاج الى حفظ  أعل

ولكن ليس مببالغ خيالية.
احلق القانوني  

درس  من الناحية القانونية يحق للمُ
ــة ان  ــة حكومي ــك وظيف ــذي ميتل ال
يقوم بالتدريس اخلصوصي فقط في 
ــازة من قبل  ــية اجمل ــد التدريس املعاه
ــذا ماجاء به القانوني  وزارة التربية ه
ــالً ان  ــد  قائ ــعدي ويزي ــد الس محم
بالتدريس  ــون  الذين يقوم ــني  املُدرس
ــي معهد غير مجاز  في منازلهم او ف

يعتبر مخالفا للقانون.

تحقيق / حسني عباس  

 أصبح التدريس اخلصوصي  منتشرا  في العراق انتشارا واسعا وفي جميع احملافظات وكأمنا ال وجود للمدارس 
احلكومية  كما واصبح األهالي يؤمنون على مستقبل أوالدهم عن طريق زجهم في املعاهد التدريسية ولكن 
شبح األسعار قد يقف عائقاً امام العوائل الفقيرة التي تريد ان حتافظ على مستقبل أوالدها.. فمن يقف وراء 
كل هذه املعاهد التي اعتبرها البعض جتارة على حساب الناس  ؟ وما هو هو سبب انهيار املنظومة الدراسية 

في العراق؟

طاقات شابة

متابعة / البينة اجلديدة
ــام العاقولي املكان على طول بحيرة  يتذكر حس
ساوة في جنوب العراق حيث غمرت ابنتاه ذات مرة 
أقدامهما باملياه الصافية، واآلن يقف هناك بينما 
تتشقق األرض القاحلة من حتته. هذا العام، وألول 
مرة في تاريخها املمتد لقرون، جفت البحيرة بعد 
أن أدى مزيج من سوء اإلدارة للمستثمرين احملليني 
وإهمال احلكومة وتغير املناخ إلى حتول شواطئها 
ــر لوكالة  ــح، وفق تقري ــى قطع من املل ــاء إل الزرق
أسوشيتد برس.بحيرة ساوة في محافظة املثنى 
ــت سوى أحدث ضحية من ضحايا  العراقية ليس
شح املياه في عموم العراق الذي يقول اخلبراء إنه 
ــي  ــن تغير املناخ، مع االنخفاض القياس ناجم ع
ــاف املتعاقب، كما يؤدي  في هطول األمطار واجلف
ــة  ــوارد املائية إلى زيادة املنافس ــط على امل الضغ
على هذا املورد الثمني بني رجال األعمال واملزارعني 
ــرس وهو  ــيتد ب ــي ألسوش ــول العاقول والرعاة.يق
ــذه البحيرة تُعرف  ــر إلى هذا اجلفاف كانت ه ينظ
ــاتنا اآلن. وساوة  ــم لؤلؤة اجلنوب... إنها مأس باس
ــي محافظة املثنى،  ــة ماحلة تقع ف بحيرة مغلق
ــني العاصمة بغداد ومحافظة  قرب نهر الفرات، ب
ــغ ارتفاعها ٥ أمتار  ــة بالنفط. يبل ــرة الغني البص
ــطح البحر، وطولها حوالي ٤٫٥  ــتوى س فوق مس
ــا ١٫٨ كيلومتر.وتعتبر املثنى من  كيلومتر وعرضه
ــون  ــراق، فعدد الذين يعيش ــر محافظات الع أفق
ــاك يبلغ ثالثة أضعاف املعدل  حتت خط الفقر هن
الوطني. وتشكلت البحيرة فوق صخور من احلجر 
ــس، وال يوجد  ــكيالت اجلب ــري ومرصعة بتش اجلي

ــا مدخل أو مخرج، وكان مصدر مياهها محيرا  به
ــالق الروايات  ــمح بإط ــراء لعدة قرون، ما س للخب
الفلكلورية والدينية التي يرويها السكان احملليون 
ــائحني  ــن الس ــة.وكان اآلالف م ــق تاريخي كحقائ
ــهم في  ــنويا ليغمروا أنفس املتدينني يزورونها س
ــدون أن اهللا باركها. ــة التي يعتق مياهها املقدس

ــب املعدنية الغنية بالبحيرة أيضا  وتعتبر الرواس
ــائدة  ــراض اجللدية الس ــض من األم ــا للبع عالج
ــى املُهملة تاريخيا.واآلن يطلق  في محافظة املثن
ــة احمليطة ببحيرة  ــكان احملليون على املنطق الس
ــان.كان العاقولي يتردد أثناء  ــم عطش ــاوة اس س
ــرته، ويأمل في  ــع أس ــى البحيرة م ــه عل طفولت
ــة  ــكل عائل ــا يش ــددا عندم ــك مج ــل ذل أن يفع

ــائل التواصل  جديدة، واآلن يقضي أيامه على وس
ــة ويحث  ــورات طويل ــة منش ــي لكتاب االجتماع
ــعر  ــيءلكنه أحيانا يش ــني على فعل ش العراقي
ــاف مياه  ــكان احملليون إن جف ــول الس باليأس.يق
ــدي ونهاية  ــودة اإلمام امله ــاوة ينذر بع بحيرة س
ــبة إلى دعاة حماية البيئة، قد ال  العالم، وبالنس
ــات يوم القيامة بعيدة املنال.وأظهرت  تكون توقع
ــادر املياه  ــرة تتغذى من مص ــات أن البحي الدراس
اجلوفية من خالل الشقوق والتصدعات، وميكنها 
ــان احمليطة،  ــن الودي ــار م ــاه األمط ــتقبال مي اس
ــنوات  ــار الغزيرة في الس ــول األمط ــبب هط وتس
ــات مفاجئة.ويوضح  ــدوث فيضان ــة في ح املاضي
ــط البيئي في جنوب  ــي العبيدي، الناش ليث عل

ــنوات،  ــراق بدأ تدهور املياه منذ أكثر من ١٠ س الع
لكن هذا الصيف كان املرة األولى التي نفقد فيها 
ــراء أن البحيرة  ــة بأكملها. ويرى خب األرض الرطب
ــن اختفاءها هذا العام حدث  ــم جتف نهائيا، لك ل
بسبب آالف اآلبار غير القانونية التي حفرها رجال 
ــاورة ومناطق  ــمنت اجمل ــال في مصانع اإلس األعم
التصنيع، نتيجة اجلفاف وتناقص املياه على طول 
ــل يونيو، بدأ قدر  ــر الفرات القريب.وبحلول أوائ نه
من املياه في الظهور مرة أخرى مع توقف املزارعني 
ــل املياه  ــن حتوي ــم احلصاد ع ــاء موس ــد انته بع
اجلوفية.ويستخدم امللح كمادة خام في صناعات 
مختلفة في املنطقة. وتصطف أكوام امللح على 
الطريق املؤدي إلى النهر في املثنى ويشرف عليها 

ــكان احملليون الذين يستخرجونها عن طريق  الس
ــر اآلبار.مرتضى علي،  ــة وحف ــل املياه اجلوفي حتوي
الذي يعمل في جتارة امللح في املثنى، ألقى باللوم 
ــى اإلهمال احلكومي في احملافظة على اختفاء  عل
بحيرة ساوة، ويقول  يجب أن يوفروا للناس وظائف، 
حتى ال يضطروا حلفر اآلبار لكسب لقمة العيش.
ــوارد املائية، قال إن  ــار وزارة امل ــون دياب، مستش ع
ــر القانونية واتخاذ إجراءات وقائية  إغالق اآلبار غي
إضافية ميكن أن يصلح ما فسد، لكن هذه األمور 
ــكل مباشر على املصالح االقتصادية  ستؤثر بش
ــى النظام  ــرة أيضا عل ــؤولني.وأثرت البحي للمس
البيئي فأنواع األسماك غير الصاحلة لالستهالك 
ــف الطيور املهاجرة  ــري أصبحت غذاء خملتل البش

ــول العبيدي إنه  ــت على ضفافها. ويق التي أقيم
ــماك، ستضطر الطيور أيضا إلى  مع اختفاء األس
ــتقبل مهيأ  ــتنفق. واملس ــارها وإال س تغيير مس
ــن املصاعب، فهناك توقعات مقلقة  أيضا ملزيد م
ــت وزارة املوارد  ــد اإلجهاد املائي. وقال بحدوث املزي
ــت في ٢٠٢٢  ــتويات املياه انخفض ــة إن مس املائي
ــبة ٦٠ في املئة مقارنة بالعام املاضي.ويقول  بنس
العبيدي إن بحيرة ساوة دراسة حالة لتغير املناخ 
في العراق... هذا هو املستقبل.وأصبحت البحيرة 
أيضا شبحا ملاضيها الالمع، فقد كانت املنطقة 
ــنويا، واآلن  ــياح س ــتقبال آالف الس تتباهي باس
ــاه وعلب الصودا  )  ــى نفاياتهم (زجاجات املي تبق
على طول الشواطئ اجلافة مبثابة تذكير ملا فقدته 
والتركيبات اخلاصة  ــآت  الفقيرة.املنش ــة  املنطق
ــة، وقد  ــاء منها كامل ــم يتم االنته ــالت ل بالعط
ــب معظمها، وتخضع املنطقة منذ عام ٢٠١٤  نه
التفاقية رامسار الدولية اخلاصة بحماية األراضي 
ــراف كمنطقة نادرة  ــبت االعت ــة، أي اكتس الرطب
ــة كبيرة للتذكير  ــى احلماية.وهناك لوح حتتاج إل
ــلطات احمللية  بذلك تطل على املكان، وتأمل الس
أن يعزز هذا السياحة واملوارد احلكومية الستئناف 
ــق  ــة املنطقة، ومتت صياغة مخططات لش تنمي
ــاء خطوط  ــول البحيرة وإنش ــرق واملمرات ح الط
ــم يتم تنفيذ أي من هذه  ــاء واملياه، لكن ل للكهرب
ــاريع. كان الهواء الساخن ثقيال عندما ألقى  املش
العاقولي نظرة أخيرة على البحيرة قبل مغادرته، 

وقال صدقني، لقد كانت جميلة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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 لم يكفّ السياسيون العراقيون عن مواصلة حواراتهم.
واضح أنهم لم ميلوا، ويبدو أنهم لن ميلوا.

، وعلى األرجح أنه سوف يعبر عن  الشعب ينتظر وواضح إنه ملَّ
هذا امللل بطريقة ما.

هل ينتبه السياسيون على ما يجري؟ 
ــم بصيرة  ــوا. أو رمبا عني بعضه ــم ينتبه ــح أنهم ل ــن الواض م

وأيديهم قصيرة.
ــعب من جانبه لم يعد يعبأ للحوار اململ الذي يبحث فيه  الش

الزعماء ”آخر املستجدات“.
بصراحة هذا احلوار على هذه الشاكلة أصبح فطيرا. 

املبادرات أيضا صارت ماصخة. 
في مقابل ذلك ثمة صيغة رفض ملا يجري. 

هل يتطور هذا الرفض ملا يجري؟
رمبا.

هل هناك من ميكنه ضبط إيقاع ما قد يجري؟ 
رمبا؟ 

كيف يا أيها املتبطر الكثير األسئلة املتفلسف برأسنا؟
هكذا وصفني أحد الزمالء، طالبا مني معرفة عدد ركاب سفينة 

نوح حتى يجيب على أسئلتي.
احملصلة، بينما أرى ورمبا يرى معي كبار القلقني في األمم املتحدة 
ــرش (يرهمون خوش  ــان إلى بان كي مون إلى غوتي ــن كوفي عن م
ــخصيات قلقة في األمم املتحدة) أن كل مايجري يراد  كتاب .. ش

التعبير عنه مبفردة واحدة هي ”كافي“. 
ــؤولياتهم. الطبقة  ــذه تضع اجلميع أمام مس ـــ ”الكافي“ ه وال
ــتور علنا،  ــال خرقها الدس ــؤولياتها حي ــية أمام مس السياس
ــتحقاقات  ــارا نهارا بينما ال يصدر بيان عنها دون ذكر لالس جه

الدستورية.
ــؤوليته  ــعب أمام مس ــدة الش ــردة الواح ــذه املف ــا تضع ه كم

التاريخية كونه هو وحده مصدر السلطات. 
ــلطات؟ من رخصة صديقي الذي سألني  ماذا يعني مصدر الس
عن عدد ركاب سفينة هذا آخر سؤال أطرحه. ولكي أجيب على 
ــؤال ال بدَّ أن أحكي بالقلم العريض. أليس الشعب من  هذا الس

انتخب البرملان“. أعترف أنني خرقت االتفاق (هي ظالة علي).
ــرعية في االنتخاب وفي سحب  ــعب هو من ميتلك الش إذن الش

االنتخاب.
ــون الذي متثله  ــدود القان ــريطة أال تتعدى ح ــلطة بيده ش الس
السلطة القضائية التي أكاد أجزم إنها غير راضية عما يجري. 

فما يجري ينطوي على إحراج كبير لها. 
ماهو احلل؟ 

القضاء هو السلطة الوحيدة كاملة الصالحيات اآلن. رمبا هناك 
ــلطة. نعم  ــب وبالتالي ميلك الس ــان منتخ ــن يقول لي البرمل م
ــه بواجباته، ومن أهم واجباته  ــروطة بقيام صحيح لكنها مش
ــة وحتديد  ــاب رئيس اجلمهوري ــدءا من انتخ ــتور ب تطبيق الدس
ــم يحصل منذ  ــكيل احلكومة. وألن هذا ل ــر لتش ــة األكب الكتل

سبعة شهور فإن من حق الشعب أن يقول.. كافي، كافي عاد.

ــبة مرور (١٥٣) عاما على صدور جريدة (الزوراء) التي  ملناس
ــي بغداد والتي  ــا ف اصدرها الوالي العثماني مدحت باش
ــرا  ــدت اول خطوة في تاريخ الصحافة العراقية  ومؤش ع
ــه هو، هل  ــؤال الذي يطرح نفس على عراقتها.. لكن الس
ــالتها في  ــة ان تؤدي رس ــة العراقي ــتطاعت الصحاف اس
ــروعة الى املسؤول  ــعب ومطالبه املش ايصال صوت الش
احلكومي او السياسي املتصدي في الساحة السياسية 
لقضايا الناس والوطن؟؟ وال نغالى اذا ما قلنا بان الصحافة 
ــة واملهنية  ــة مبعايير االصال ــد هنا امللتزم ــة واقص الورقي
ــيتات  ــني   مازالت تتقيأ مانش ــي الرص ــج الصحف واملنه
ــبه بأجراس تقرع وتصدح  حمرَ قانيةً كل صباح وهي اش
ولكن الذنب في عدم االستجابة ليس ذنبنا بل ذنب بعض 
ــؤولني الذين يتعاملون معنا بإذن من طني وأخرى من  املس
ــؤول الذي يوصد ابوابه ويتمترس  عجني. وكذلك ذنب املس
ــاذج (ال  ــعاره الس ــوار كونكريتية وهو يطبق ش خلف اس
ــذي ال يوعز  ــؤول ال ــب املس ــم) وذن ــمع.  ال اتكل ارى.  ال اس
ملكتبه االعالمي، ان وجد طبعا ، لشراء الصحف اليومية 
ــن اخبار ومقاالت  ــالع على ما فيها م ــها) لالط و( تفليس
ــه املعنية  ــه او دائرت ــات تتعلق بوزارت ــكاوى ومالحظ وش
ــا.. الصحافة تصرخ  ــب بصدده كي يتخذ االجراء املناس
ــى مكامن الضعف  ــر بإصبع غليظة عل كل صباح وتؤش
واخللل في اداء الوزارة الفالنية او الدائرة العالنية والسيما 
ــؤول)  ــا على وجه اخلصوص لكن (االخ املس اخلدمية منه
ــأل من اعماقك ما  عادة ما يكون ( مطنش) وال يبالي.. وتس
ــؤولني عندنا في العراق يتصرفون  الذي يجعل بعض املس
ــم للصحافة  ــرون ظهوره ة  ويدي ــة الفجّ ــذه الطريق به
ــؤولة او ال مبالية؟؟  ــره بروح ال مس ويتعاملون مع ما تنش
ــؤولني قد اشتروا هذه الوزارة  ويأتيك اجلواب ان بعض املس
ــهم) وانها ،اي هذه  ــة بـ ( فلوس او تلك الدائرة او املؤسس
الوزارة او الدائرة او املؤسسة، هي مجرد ( دكان) يدر أرباحا 
لهم شخصيا او ألحزابهم التي تقف خلفهم.. ان التأمل 
ــبوبة اثراء  ــع املناصب بوصفها (مغامن) و( حصص) و( س م
ــروع).. افقد الكثير من املسؤولني روح االحساس  غير مش
ــعب  ــة في البذل والعطاء لهذا الش ــؤولية او الرغب باملس
ــوة والقطيعة بني  ــباب الفج ــدا من اس ــن.  ان واح والوط
بعض املسؤولني  والصحافة التي صارت تزداد اتساعا وهي 
ظاهرة لم نألفها خالل احلكومات املتعاقبة.. كان العديد 
ــون اللقاء بهم  ــا او يطلب ــون بنا هاتفي ــن الوزراء يتصل م
ــة الكثير من القضايا.  ــبوعي او شهري ملناقش مبعدل اس
وكانوا ينصتون إلينا باهتمام  ويعاجلون  مشكالت كانت 
ــة كانت مكاتب االعالم  ــار بصددها املالحظات. ولألمان تث
ــى باالجابة على ما  ــاعات الصباح  االول ــارع منذ  س تس
ــار) الن هناك وزيرا  ــره في اجلريدة اوال بأول او (حار بح ننش
ــرة) ويوعز لهم  ـــ( العني احلم ــل معهم ب ــؤوال يتعام ومس
ــور التفاعل  ــوا مع الصحافة وميدوا معها جس ان يتفاعل
ــت  ــؤول ال يدري ( طشّ ــاون.. ولكن كيف بوزير او مس والتع

ت) او هو باختصار حاله حال( االطرش بالزفة))!! رشّ

حمزة مصطفى
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متابعة / البينة الجديدة
ــى  ــات عل ــاء احلفري ــر علم عث
ــاطئ  عظام متحجرة على ش
صخري بجزيرة وايت في إجنلترا 
هي بقايا ديناصور آكل للحوم 
ــر من أي ديناصور  قد يكون أكب
ــا، وهو  ــن أوروب ــروف م ــر مع آخ
ــر أنواع  ــش كان قريبا ألكب وح
ــوم  ــة اللح ــورات آكل الديناص

املسجلة على اإلطالق.
وقال العلماء  إنهم عثروا على 
ــكل العظمي  الهي ــن  أجزاء م
ــاش قبل  ــذي ع ــور، ال للديناص
ــام خالل  ــون ع ــو ١٢٥ ملي نح
ــا  ــيري، بينه ــر الطباش العص
ــر والفخذين  ــن الظه عظام م
ــن  ــزاء م ــض األج ــل وبع والذي
األطراف ولكن بدون جمجمة أو 
الديناصور  أسنان. وقدروا طول 
استنادا إلى هذه البقايا بأكثر 
ــرة أمتار ورمبا أطول من  من عش

ذلك بكثير.

ــو طالب  ــس باركر، وه ــال كري وق
ــة  ــى درج ــول عل ــدرس للحص ي
ــم احلفريات  ــي عل ــوراة ف الدكت
ــاوثهامبتون واملؤلف  بجامعة س
ــورة  املنش ــة  للدراس ــي  الرئيس
ــف اند  ــر جيه. الي ــة بي ــي دوري ف
إنفايرومننت «حجم العينة مثير 
ــاب. إنها تخص واحدا من  لإلعج
ــات  أكبر، ورمبا كان أكبر، املفترس
ــى اإلطالق  ــة عل املعروف ــة  البري
إلى  أوروبا».واستنادا  التي طافت 
ــلة من الشقوق الصغيرة  سلس
ــرات الذيل،  ــى فق ــودة أعل املوج
ينتمي  ــه  أن ــاء  العلم ــتنتج  اس
ــن الديناصورات  إلى مجموعة م

ــي  ــبينوصورات الت ــمى الس تس
تضم السبينوصور، والذي عاش 
ــنة وبلغ  ــل نحو ٩٥ مليون س قب
ــرا ويعتبر  ــي ١٥ مت ــه حوال طول
ــور مفترس معروف. أطول ديناص
ــبينوصورات جماجم  وكان للس
ــيح  بالتماس ــا  تذكرن ــدودة  مم
ــنان كثيرة مخروطية  ولديها أس
ــاك  لإلمس ــة  مثالي ــكل،  الش
ــة، كما متتعت  املراوغ بالفرائس 
ــرة.  ــب كبي ــة ومخال ــأذرع قوي ب
ــى الفرائس  ــذى عل ــت تتغ وكان
ــرى.  ــورات األخ ــة والديناص املائي
ــال البقايا،  ــدم اكتم ــبب ع وبس
ــما  ــدد الباحثون بعد اس لم يح
ــف،  املكتش للديناصور  ــا  علمي
ــم  ــه اس ــوا علي ــم أطلق لكنه
«سبينوصوري الصخرة البيضاء» 
ــى الطبقة األرضية التي  بناء عل
ثر فيها على بقاياه. ويعتقدون  عُ
أنه ليس واحدا من أي من األنواع 

املكتشفة سابقا.
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ــية للحياة،  ــات األساس ــر البروتينات اللبن تعتب
ــية الثالثة إلى جانب  كواحد من املغذيات الرئيس
ــو  اختصاصي ــز  ويرك ــون،  والده ــدرات  الكربوهي
ــي نظامنا  ــني البروتينات ف ــى تضم ــة عل التغذي

الغذائي اليومي.
ــر من  ــاول الكثي ــة أن تن ــر البحثي ــد التقاري وتفي
ــلبي على  ــذا البروتني ميكن أن يكون له تأثير س ه
ــي بعض األحيان وخاصة صحة القلب  الصحة ف

وهذا يثير السؤال: ما هو اخليار األفضل؟
 eatthis ــع ــس اإلدارة في موق ــا لعضو مجل ووفق
ــر فإن أفضل بروتني  ــرة الطبية لورين ماناكي اخلبي

لصحة القلب هو «الفاصوليا».
ــذه األطعمة  ــر دور ه ــر: «ال يقتص ــول ماناكي وتق
ــدر كبير من  ــر ق ــى توفي ــة عل ــة النباتي البروتيني
ــا توفر أيضا  ــم البروتني، ولكنه ــني في قس البروت
األلياف والفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة 

التي ميكن أن تدعم صحة القلب».
ــرت عام ٢٠١٩  ــي مراجعة نُش ــد الباحثون ف ووج
ــاركني  في مجلة Advances in Nutrition أن املش
ــهدوا  الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول ش

ــب التاجية  ــة بأمراض القل ــا في اإلصاب انخفاض
ــدم (٩٪)، وأمراض القلب  ــاع ضغط ال (١٠٪)، وارتف

واألوعية الدموية (٨) ٪.
ــا  ــاول الفاصولي ــا أن تن ــات أيض ــدت الدراس ووج

يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.
ــة للذوبان  ــر أن «األلياف القابل ــت ماناكي واوضح
املوجودة في الفاصوليا ميكن أن متنع متاما اجلسم 
ــد الباجثون  ــترول». ووج ــن امتصاص الكوليس م
ــة، أن  ــة وكندي ــة أمريكي ــل ٢٦ دراس ــاء حتلي أثن
املشاركني الذين تناولوا ما يقرب من حصة واحدة 
(٤/٣ كوب) من البقوليات يوميا شهدوا انخفاضا 
ــض الكثافة (LDL)أو  ــي البروتني الدهني منخف ف

الكوليسترول «الضار» بنسبة ٥٪ .
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ـــ (١٥٣)  ــرى ال ــبة الذك ملناس
ــة  ــة العراقي ــد الصحاف لعي
ــدة)  ــة اجلدي ــت  (البين .. قدم
ــس حتريرها الزميل  ممثله برئي
ــار باقة ورد  ــاب جب عبد الوه
عطرة الى نقيب الصحفيني 
العراقيني الزميل مؤيد الالمي 
ــات واالمنيات بان  ــع التحي م
العراقية  ــة  الصحاف تواصل 
ــل الدفاع  ــيرتها من اج مس
ــعب  الصلب عن حقوق الش
والوطن . وكل عام والصحافة 
ــر وجناح  بألف خي ــة  العراقي

وتقدم .
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ــداء من اجلمعة  املاضي   ابت
ــيطر املنخفض احلراري   س
ــراق  الع ــى  عل ــمي  املوس
ــب   املصاح ــة  واملنطق
ــة  مداري ــة  هوائي ــة  لكتل
ــتقرار تسبب  شديدة االس
ــرارة  احل ــات  درج ــاع  ارتف

ــكل تدريجي في مدن  بش
ــتويات  مس ــى  إل ــراق  الع
ذروة  ــتبلغ  وس ــية  قياس
ــوم األحد  ــر الي ــة احل موج
ــجلت  ١٩ حزيران حيث س
درجات احلرارة العظمى في  
بغداد ٤٩ درجة مئوية  وفي 
درجة     ٥٠ ــا  ــرة جنوب البص

ــل  ــي املوص ــا ف ــة  ام مئوي
ــماال فبلغت ٤٥ مئوية .  ش
ومن املتوقع أن تعاود احلرارة 
االنخفاض  األربعاء القادم  
ــاود االرتفاع مجددا  ثم تع
ويستمر  املقبل  ــبوع  االس
ــات احلرارة إلى  تذبذب موج
نهاية شهر حزيران احلالي.

âb¶a@ Ïjç¸a@fi˝Å@è‘�€a
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تتقدم اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) بالشكر و التقدير الى 

ــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى  الش

ــابات  ــم احلس ــت (افني حمد صالح) في قس ــوص الس وباخلص

لتعاونهم مع الصحافة.
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